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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2019-06-05

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-04-24

 Protokoll presidiet- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
2019-05-22

 Protokoll Jönköpings läns arkivförbund 2019-03-15
Inkomna handlingar  Länsteatrarnas vårmöte 27-29 mars

Utgående skrivelser  RJL 2019/857 Yttrande över strategi för PTS medverkan i arbetet med regional 
tillväxt och landsbygdsutveckling

Regeringsbeslut  A2019/00683/A Regeringsbeslut, Uppdrag att göra omvärldsanalys och att lämna 
förslag till socialfondsprogram för perioden 2021-2027

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/12



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2019-06-05
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Kontrakt Sista minuten – ett operaäventyr RJL 2019/1300 2019-05-14 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Nordic Artists Management – produktionen 

Juloratoriet
RJL 2019/1240 2019-05-07 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Colombine Teaterförlag - Emma Broström RJL 2019/1387 2019-05-23 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Optionsavtal Pierre Oxenryd- musikalen RAOUL RJL 2019/1405 2019-05-24 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Optionsavtal Johan Hwatz-musikalen RAOUL RJL 2019/1405 2019-05-24 Per-Ola Nilsson

RJL 2019/11
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Dokumenttyp 

2019.4888 I Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna. 

Lena Strand 

2019-04-03  Vänsterpartiet  Regionens åtagande 

RJL 2019/999  Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna.  

MOTION 

2019.4890 I Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 

Lena Strand 

2019-04-03  Vänsterpartiet  Regionens åtagande 

RJL 2019/998  Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 

MOTION 

2019.5536 I Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar Lena Strand 

2019-04-15  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2019/1106  Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar MOTION 
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Ansvarig 
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 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2019.5341 I Remiss - Sakkunniggruppunderlag för beslut om 
nationell högspecialiserad vård 

Evelina Örn 

2019-04-10  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2019/1073  Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för 
beslut om nationell högspecialiserad vård 
 
Svar senast 5 juni 2019 

REMISS 

2019.5533 I Remiss - Underlag för beslut om nationell 
högspecialiserad vård 

Evelina Örn 

2019-04-12  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2019/1105  Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om 
nationell högspecialiserad vård - Avancerad 
behandling av Parkinsons sjukdom 
 
Svar 10 juni 2019.  

REMISS 

2019.5543 I Remiss - Konsekvensutredning i fråga om nya 
föreskrifter om försäkringsmedicinska 
utredningar 

Lena Strand 

2019-04-12  Försäkringskassan  Regionens åtagande 

RJL 2019/1110  Remiss - Föreskrifter om försäkringsmedicinska 
utredningar 
 
Svar 17 maj 2019 

REMISS 

2019.5694 I Remissförslag till kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 

Elisabet Eriksson 

2019-04-16  Jönköpings kommun, Tekniska kontoret Regionens åtagande 

RJL 2019/1135  Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 
Jönköpings kommun 
 
Svar 18 juni 2019 

REMISS 

2019.5695 I Remiss - Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
 

Elisabet Eriksson 

2019-04-17  Ödeshögs kommun Regionens åtagande 

RJL 2019/1137  Remiss - kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 
Ödeshögs kommun 
 
Svar senast 30 juni 2019  

REMISS 

2019.5753 I Remiss - Infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel 

Linda Byman 

2019-04-17  Länsstyrelsen i Jönköpings län Regionens åtagande 
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RJL 2019/1144  Remiss - Infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel 
 
Svar 30 augusti 2019 

REMISS 

2019.5872 I Remiss sammanfattande redogörelse Kalmar 
län 

Elisabet Eriksson 

2019-04-18  Länsstyrelsen Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2019/1148  Remiss - sammanfattande redogörelse Kalmar 
län 
 
 Svar 3 juni 2019 

REMISS 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ med på 

Bushresa 
En dag om jordbruksmarkens värde och framtid 

Det finns ett viktigt samband mellan den svenska livsmedelsproduktionen och vår 

jordbruksmark. Båda är dessutom mycket viktiga för landsbygdsutvecklingen. Därför 

bjuder Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Landsbygdsnätverket och LRF in 

till en bushresa för länets politiker och tjänstemän samt lantbruksföretagare. Vi hoppas 

du vill följa med och diskutera vilken skillnad strategiska och politiska beslut kan göra. 
 

Idag är färden vårt resmål. I trivsam takt färdas vi 

genom länets landskap som formats av decennier av 

politiska beslut och marknadens utveckling. Det blir 

intressanta föredrag under dagen, med tid för både 

diskussion och frågeställning.   

 
Resan är kostnadsfri, men kostnad för lunch 

tillkommer. Vi kommer att fika i betesmarker under 

dagen, så ta med ”kläder efter väder” samt något att 

sitta på. 

 
När? Fredagen den 11 juni 2019 kl.08:20 -17:00 

Var? Start och avslut, Jönköping Resecentrum. 

Anmälan: Anmäl dig på länsstyrelsens 

webbplats senast 3 juni. 

Kontakt: Johanna Petersson tel. 010-223 62 35 

Jenny Knutsson tel. 010-223 62 07 

Under bushresan kommer vi att prata om: 

• Hur har landskapet formats med tiden? Vad är det 

som har förändras och vad har det för betydelse? 

• Varför slutar man med mjölk- och köttproduktion?  

• Trender och statistik 

• De svenska lantbruksföretagens betydelse för 

landskapsbild, artrikedom, rekreation, turism, 

boendemiljö och sysselsättning. 

• Kött och mjölk från Sverige jämfört med andra 

länder när det gäller djuromsorg, 

livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan. 

• Hur skulle det kunna se ut? Vad kan vi göra för att 

komma dit? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Jordbruksmark försvinner. Det vill vi prata mer om! 

https://www.lansstyrelsen.se/5.4dc15f2816a53b76de7dcb3.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.4dc15f2816a53b76de7dcb3.html


From:                                 Kratz, Åsa
Sent:                                  Mon, 20 May 2019 11:19:05 +0000
To:                                      'Högberg, Peter (peter.hogberg@vimmerby.se)'
Cc:                                      'Högberg, Peter (peter.hogberg@vimmerby.se)'
Subject:                             Fhf: SAVE THE DATE 19 och 20 september

För Vidarebefordran till skolornas styrelse!
 

 
Förtroendemannautbildning för folkhögskolestyrelser 19-20 september 2019
 
Inbjudan kommer att rikta sig till politiker som genom styrelseuppdrag har ansvar för folkhögskola/or 
inom SKL-familjen. 
Både nyvalda ledamöter och ”gamla rävar” är välkomna då vi kommer att blanda baskunskaper med 
aktualiteter och framtidsdiskussioner.
Fhf kommer bjuda in till en tvådagars styrelseutbildning i Stockholm, med start klockan 10.00 den 19/9 
och avslut den 20/9 klockan 15.00.
 
En inbjudan med fullödig information kommer, men notera detta redan nu i era 
kalendrar!
 
Välkomna!
 
Om du inte vill ha information gällande Folkhögskoleföreningen i fortsättningen meddelas detta till mig!
_________________________
Peter Högberg
Ordförande
Folkhögskoleföreningen inom SKL
070-597 61 57
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Publik Smålands Musik och 
Teater - Kulturhuset Spira 
 

28 000 23 921 

 

 

 

Målet för det första tertialet nås inte. Produktionen 
Melancholia och konsertserierna har haft betydligt lägre publik 
än planerat. Dessutom har det varit färre stora uthyrningar 
under våren. 

 RJL 
Publik Smålands Musik och 
Teater - utanför kulturhuset 
Spira 
 

7 000 5 185 

 

 

 

Målet för det första tertialet nås inte. I Värnamo framfördes 
teaterproduktionen Melancholia vid två tillfällen istället för tre 
planerade. Det har även varit en tidsmässig förskjutning på 
den turnerande barnproduktionen, samt den fjärde delen i 
musikcaféserien som i år spelas under maj månad. 

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

6 500 7 056 

 

 

 

Målet för det första tertialet är uppnått. Utbudet för barn och 
unga håller hög kvalitet vilket verkar uppskattas av skolorna. 

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

77 % 96 % 

 

 

 

Enheten Kultur och utveckling har haft aktiviteter i länets alla 
kommuner. För SMOT saknas en kommun tills helårsmålet är 
uppfyllt. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil) 
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal kilometer 
egen bil/privatbil i tjänsten 
samma period 2017. 

-20 % -27,4 % 

 

 

 

Totalt minskar hela verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
sina tjänsteresor med privat bil. Naturbruksgymnasierna 
sänker sina privatbilsresor kraftigt. Folkhögskolorna minskar 
marginellt medan Smålands musik och teater samt Kultur och 
utveckling ökar. Den kraftiga procentuella minskningen beror 
på att det totala antalet körda mil inte är så många. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km poolbil 
och hyrbil (korttid) 
Antal kilometer via regionens 
bilpool inklusive hyrbil hittills i 
år, i relation till antal kilometer 
via regionens bilpool inklusive 
hyrbil samma period 2017.  

-10 % -57,4 % 

 

 

 

Enheten Kultur och utveckling har införskaffat ny utrustning för 
att genomföra resfria möten, vilket bidrar till minskningen. 
Smålands musik och teater och Kultur och utveckling har 
använt privat bil i större utsträckning vilket också kan förklara 
minskningen av poolbilanvändningen. Naturbruksgymnasierna 
minskar sina resor kraftigt. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
inrikesflyg 
Antal kilometer inrikesflyg 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer inrikesflyg under 
samma period 2017.  

-15 % -47 % 

 

 

 

Utbildning och kultur följer Region Jönköpings läns riktlinjer för 
möten och resor och flygresorna minskar. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km 
utrikesflyg 
Antal kilometer utrikesflyg 
hittills i år, i relation till antal 
kilometer utrikesflyg under 
samma period 2017. 

  

0 % -60 % 

 

 

 

Utbildning och kultur följer Region Jönköpings läns riktlinjer för 
möten och resor och måluppfyllelsen är mycket god. 



Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Matsvinn per 
restaurangportion 
Antal kg uppmätt matsvinn 
(kantinsvinn/beställningssvinn 
+ tallrikssvinn) från 
restaurangmåltider i relation 
till antal beställda/levererade 
portioner.  

-8 % 64 % 

 

 

 

Verksamheterna arbetar aktivt med att minska matsvinnet 
genom att informera elever/deltagare och personal, arrangera 
slängfria veckor samt genom att någon verksamhet har 
minskat tallrikarnas storlek. En förbättrad samordning och 
styrning av uppföljningen framöver kommer sannolikt att ge 
bättre kvalitet i mätningarna. 

 RJL 
Andel svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och ägg. 
 

93 % 94,6 % 

 

 

 

Alla verksamheter utom Sörängens folkhögskola når målet, 
uppföljning kommer att göras för berörd verksamhet. 

 RJL 
Andel svenskodlad frukt och 
grönt. 
 

18 % 24,9 % 

 

 

 

Tenhults Naturbruksgymnasium använder mycket av skolans 
egenodlade produkter, vilket inte syns i resultatet. Övriga 
verksamheter klarar målet. 

 RJL 
Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 
 

68 % 82,4 % 

 

 

 

Alla verksamheter uppnår målet. 

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

55 % 44,8 % 

 

 

 

Utvecklingen går långsamt men åt rätt håll. Verksamheterna 
upplever att det överlag är svårt att få tag i ekologiska 
livsmedel. Stora Segerstads Naturbrukscentrum väljer svenskt 
före ekologiskt. 

 RJL 
Andel inköpt kaffe, te och 
kakao med sociala och etiska 
krav. 
 

95 % 89,1 % 

 

 

 

Felbeställningar är troligtvis en orsak till att inte högre 
målvärde nås. Berörda verksamheter analyserar sina 
beställningar. 

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

90 % 93 % 

 

 

 

Utfallet har förbättrats successivt och målet för 
medarbetarsamtal nås nu för verksamhetsområdet Utbildning 
och kultur. 

 RJL 
Kompetensutvecklingsplan 
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
Heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna.  

90 % 89 % 

 

 

 

Utfallet har förbättrats under året och måluppfyllelsen är nu 
nära. 

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

4,3 % 4,1 % 

 

 

 

Målet nås trots att det finns några långtidssjukskrivningar som 
påverkar utfallet. 

 RJL 
Ekonomi i balans.  

Budgetavvikelse för perioden 
jan-april. 
 

0 tkr 4 660 tkr 

 

 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,6 mnkr) 

En god följsamhet mot budget för verksamhetsområdets 
samtliga delar skapar sammantaget ett positivt ekonomiskt 
resultat för det första tertialet. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 1,6 mnkr. Antalet 
deltagare i etableringskursen för nyanlända beräknas dock 
minska kraftigt under året. Även extraveckorna beräknas 



Mätetal Målvärde Resultat Analys 

sjunka. Detta innebär att intäkterna sjunker ganska drastiskt 
resten av året. 

Budgetavvikelsen för  Smålands musik och teater är positiv 
och uppgår för perioden till 0,4 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget 
en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. 

B. Centrala anslag (+2,0 mnkr) 

Här redovisas: 
- Bidrag och stöd till olika organisationer 
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 
- Nämndens egna kostnader 
- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Överskottet per april beror i huvudsak på låg förbrukning av 
projektmedel under årets första månader samt att endast en 
liten del av nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad. 
Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med 
föregående år inte kunnat utnyttjas p g a gällande regelverk 
och bidrar därmed också till överskottet. 

För nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som 
följd av höga kostnader i början av året, men budgetbalans 
förväntas för helåret. 

Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

 RJL 
Prognos 
 
Prognostiserad 
budgetavvikelse för helåret. 

0 tkr 3 800 tkr 

 

 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,6 mnkr) 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar sammantaget 
på ett litet överskott. För de egna folkhögskolor prognostiseras 
en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras till 
största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens 
omfattning kommer dock att minska rejält under året. 

Smålands Musik och Teaters prognos visar på budgetbalans. 

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 
mnkr. Detta beror främst på uppkomna vakanser. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet 
beräknas bli +0,6 mnkr, men kan komma att förändras efter 
höstens antagning. 

B. Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av 
anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag eftersom dessa inte fullt 
ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för 
valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna 
utnyttjas som följd av att denna typ av stöd till näringsidkare 
inte har ansetts tillåtet. 

Utfallet för projektmedel 2019 beror till stor del på vilka nya 
projektsatsningar som kommer att beslutas under året. I 
dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott 
känns sannolikt med tanke på utfallet hittills i år. 

Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för 
helåret. 

Statsbidragen förväntas uppgå till budgeterad nivå. 

 



MISSIV 1(1)

2019-06-05 RJL 2019/172

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Förslag till Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan 2020-2021
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar 
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1. Inledning

Skolans huvudman
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom 
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv 
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom 
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Sörängens Folkhögskola är en del 
av verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som 
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar 
omvärldens och individens behov. 

Demokrati
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna ständigt 
måste hållas vid liv. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte 
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att 
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur 
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar.

Utbildning
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser 
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd 
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt 
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter för enskilda individers 
utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling.

Presidium:

Ordförande: Olsson Malin (m), malin.olsson@rjl.se
2:e vice ordf. Per Svenberg (s) per.svenberg@rjl.se
1:e vice ordf. Eriksson Torbjörn (kd), torbjorn.eriksson@rjl.se

Ledamöter:
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)
Anki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

mailto:malin.olsson@rjl.se
mailto:per.svenberg@rjl.se
http://intra.rjl.se/contactcard.jsf?userName=erito
mailto:torbjorn.eriksson@rjl.se
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Föredragande

Lars Johansson, direktör utbildning och kultur, till och med 180831
Kristina Athlei, direktör Regional Utveckling, från och med 180901-181231

Lokala Samverkansgruppen
Rektor, ordförande Patrik Luth
SFHL-Lf  Lena Feldin 
Kommunal Ann-Catrin Andersson
Vision Anneli Pettersson (även huvudskyddsombud)

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

Miljöombud
Kenneth Gunnarsson, vaktmästare

2. Verksamhetsberättelse

Kalenderåret 2018 var ett mycket bra år på Sörängens folkhögskola, vilket inte minst 
deltagarnöjdheten visar. 97 % av deltagarna var nöjda till mycket nöjda med skolan, 92 % var 
mycket nöjda. Att lyssna på deltagarnas åsikter i det ständiga förbättringsarbetet är en mycket 
viktigt utgångspunkt i arbetet på skolan.  

Arbetet med att skapa alltmer ändamålsenliga lokaler har fortsatt. Gläntan, som är skolans 
externatkök och uppehållsrum, fick ett nytt tak och en ny fasad 2018. Avloppsledningar i 
källaren på Granängen har relinats. I en av skolbyggnaderna, som fick en ny entré färdigställd 
2017, har galleriets färdigställts genom en ny projektor, ny filmduk och ändamålsenliga 
utställningsmontrar. I samma skolbyggnad har också biblioteket fått ett rejält lyft i och med 
att vi skapat en harmonisk mötesplats för deltagarna. De sistnämnda har också använt 
biblioteket som mötesplats och café på kvällstid. En stor förändring mot tidigare då det 
knappast användes alls. Skolans gym har utrustats med ett flertal nya maskiner/redskap, vilket 
öppnar upp för att fler kan utnyttja det på ett bra sätt. Slutligen har arbetet med att bättre 
ljudisolera köket för att skapa en bättre ljud- och arbetsmiljö tagit fart under senhösten 2018.

Två nya kurser startades under 2018. Filialen i Jönköping, som Sörängen driver i samverkan 
med Ädelfors folkhögskola, startade hösten 2018 en konstskola, en grundläggande utbildning 
i konst. Kursen är ett utmärkt komplement till verksamheten på Sörängen, i synnerhet som 
Sörängens rena estetkurs lade ner efter vårterminen 2018. Konstskolan hade ett högt söktryck, 
vilket visar på att efterfrågan är stor. På Sörängen startade kursen Bilderbok, en kurs som har 
som mål att deltagarna ska ha ett manusfärdigt utkast till bok klar vid kursen slut. Kursen 
förenar skrift och bild på ett fint sätt och passar in väl i skolans övriga utbud.

Deltagarinflytandet är mycket viktigt på Sörängen. Alla kurser på skolan har två deltagare 
med i skolans kursråd. Även i kulturrådet har skolans alla kurser representanter. På 
deltagarnas initiativ anordnades en julmarknad under 2018 och deltagarna har också direkta 
möjligheter att påverka vilka föreläsare/artister som bjuds in till skolans kulturluncher och 
vilka kvällsaktiviteter som ordnas. Via regelbundna utvärderingar, en gång per termin 
gemensamt och kontinuerligt i kurserna, ger deltagarna också uttryck för åsikter och 
önskemål. Målet är att inte lämna någon åsikt obesvarad.  
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Sörängens folkhögskola har fortsatt arbetet med att stärka kulturprofilen. Till kulturluncher, 
som också är öppna för allmänheten, har skolan bjudit in artister och föreläsare av skilda slag. 
Målet har varit att visa på mångfalden i kulturen. Alla kulturluncher har varit schemabrytande 
för att understryka att kulturluncherna är till för alla på skolan.  Inför valet 2018 anordnades 
också en valdebatt med inbjudna politiker med särskilt fokus på kulturfrågor.

Som HBTQ-diplomerad skola är det en självklarhet att hela tiden hålla de frågorna aktuella. 
En buss anordnades till alla deltagare som vid läsårsupptakten ville delta i Jönköping 
prideparad och vid ett särskilt tillfälle anordnades en föreläsning med temat ”Vågar man 
komma ut ur garderoben?”. Även i skolans löpande arbete ska HBTQ-frågorna vara en 
naturlig del av vardagen, liksom arbete med rättvisa och bemötande utifrån alla 
diskrimineringsgrunder. 

Sörängen har också arbetat på att bättre synas i och samarbeta med civilsamhället. I samarbete 
med Föreningen Norden hölls en författarkväll under hösten och samarbetet med Nässjö 
teaterföreningen inför uppsättningen av Fogelstadkvinnorna påbörjades också. I maj 2018 
hade alla skolans särskilda kurser en gemensam utställning på Nässjö konstmuseum, Pigalle, 
under temat ”Den andre”. 

Under våren 2018 anordnades tillsammans med arbetsförmedlingen en SMF-kurs för 19 
deltagare.

Ett mål under året har också varit att verka för att mer aktiviteter händer på skolan även 
utanför läsårstiderna. Under hösten 2018 intensifierades därför arbetet med att under 
sommaren 2019 anordna sommarkurser, framförallt för att använda lokalerna och visa upp 
skolan för nya målgrupper.

Som regionfolkhögskola så arbetar Sörängen med kompetensförsörjning och integration för 
Region Jönköpings län. I ett särskilt uppdrag arbetar skolan tillsammans med Värnamo 
folkhögskola för att höja språk- och kulturkompetensen hos utlandsrekryterade läkare. 
Dessutom har Sörängen, i projektform, anordnad kurser för regionanställda med utländsk 
bakgrund. Syftet har varit det samma som i uppdraget.

3. Samlad verksamhet och kursernas innehåll

3.1 Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Sörängens folkhögskola har under 2018 genomförts allmän kurs, 9 särskilda kurser, inga 
korta kurser samt 1 SMF-kurs. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 6649 exklusive 
21 dv för deltagare under 18 år och betalade av kommun. Sörängens folkhögskola har av 
folkbildningsrådet beviljats 6649 deltagarveckor inklusive extraplatser (964).

3.2 Allmän kurs 
Allmän kurs syftar till att ge människor en chans att läsa in eller komplettera sina 
gymnasiebehörigheter och samtidigt utvecklas inom ett specialområde. På Sörängens 
folkhögskola kan man välja bland två olika profiler, naturvetenskapligt basår och humanistisk 
inriktning, samt många behörighetsgivande kurser. Vi har dessutom en filial i Jönköping där 
deltagarna också läser allmän kurs. Efter studierna erhålls ett studieomdöme som används vid 
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ansökan till högskola i särskild kvotgrupp. Basåret är en förberedande kurs för vidare studier 
på högskolenivå och ger deltagarna möjlighet att klara alla behörigheter som behövs för alla 
program på högskole-/universitetsnivå inklusive läkarprogrammet.

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

I Jönköping ges också möjlighet för deltagare att studera svenska som andraspråk, matematik, 
engelska och samhällskunskap på grundskolenivå. Ett mycket bra komplement till utbudet på 
Sörängen.

3.2 Konstskolan – Jönköping
Konstskolan är en grundläggande halvtidsutbildning i konst och tar upp ett flertal olika 
tekniker såsom akvarell, olja, kol och tusch. Även analogt och digitalt foto ingår i kursen. 
Utgångspunkten är att få deltagarna att våga experimentera och utmana sig själva. 
Utbildningen sker till del i samarbete med moderskolan Sörängen. Bland annat deltar även 
konstskolan i Sörängens gemensamma utställning på konstmuseet i Nässjö. Viss 
keramikundervisning läggs också på Sörängen. 

3.4 Särskild kurs - Författarlinjen
Författarlinjen är en bred grundkurs där deltagarna får möta flera professionella författare som 
är experter inom sina olika uttrycksformer. Undervisningen är lagd i kortare block, så att man 
arbetar med en uttrycksform i taget: prosa, lyrik, journalistiskt skrivande och drama. Inom 
dessa block ryms skrivande av roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok, 
reportage och manus för TV, film och scen.

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

3.6 Särskild kurs – Keramik 
Keramiklinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till deltagare som vill få en 
grundläggande keramisk utbildning som ger en god grund för fortsatta studier, eget 
konstnärskap eller arbete inom det keramiska området. Den huvudsakliga inriktningen är 
brukskeramik och stor vikt läggs vid hantverket.

I utbildningen får deltagaren förutom materialkännedom kunskaper i drejning och andra sätt 
att formge leran. De får lära dig olika typer av bränningar samt glasyr- och dekortekniker. 
Linjen ger deltagarna även möjlighet att prova på att fusa och slumpa glas. Teckning, kroki, 
skissteknik och konsthistoria kan, efter eget önskemål, vara integrerade delar i kursen.
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3.7 Särskild kurs – Bilderbok
Kursen startade ht 2018 och har 12 heltidsstuderande. Kursens mål är att leda deltagarna fram 
till ett förlagsfärdigt manus. Kursen förenar både text och bild och deltagarnas uppmuntras att 
gestalta bilderna på olika sätt: tecknat, målat, fotograferat eller till och med via keramik. För 
att vidga deltagarnas sinnen får de också pröva på andra konstformer såsom kroki, grafik och 
skulptur. Kursen bjuder kontinuerligt in gästlärare för att tillföra kompetens och för att 
deltagarna ska få möta professionella bilderboksförfattare. 

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

3.9 Särskild kurs - Foto
Sörängens folkhögskolans fotolinje är en bred fotoutbildning med både digital och analog 
inriktning. Huvuddelen av undervisningen sker i digital miljö där du bland annat får lära dig 
bildhantering i Photoshop och Lightroom, iscensätta egna idéer i en professionell fotostudio, 
genomföra dokumentära bildprojekt samt få en ökad förståelse för modern 
bildkommunikation. Vi lägger stor vikt vid praktiska övningar och levande diskussioner. 
Exempel på teoretiska kursmoment är fotohistoria, bildanalys, samtidsfotografi och 
fotografisk etik. I utbildningen ingår även att lära sig det analoga mörkrumsarbetet från 
grunden. Skolan lånar ut en analog kamera till varje elev, och det finns goda möjligheter att 
fördjupa sig i traditionella fototekniker. Vi har även digitala kameror att låna ut för de som 
inte har en egen.

3.10 Särskild kurs – Foto distans
Från och med vårteminen 2017 erbjuder Sörängen en fotokurs på distans, halvtid. Deltagarna 
handleds löpande av samma professionella lärare som undervisar på fotolinjen på plats. 
Deltagarna får kontinuerligt uppgifter av lärarna som de utför, lägger ut och får och ger 
respons på. Deltagarna möts två gånger om året på Sörängen, en gång för en sommarträff och 
en gång för en slutträff. Kursen har skapat mycket goda förutsättningar för många som annars 
inte kunnat/velat vara på plats på skolan under ett helt läsår.
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4. Deltagar- och kursstatistik

VT -18 Antal Varav Utrikes Ålder Utbildningsnivå Funk  

Utbildning delt Kvinnor födda
< 

18
18 - 
24

25 - 
29

30 - 
45

46 - 
60 60+ 1 2 3 4 8 7 5 6 ned Delt.v

Allm Hum 20 8 5 0 12 6 0 0 0 2 6 8 0 0 1 1 0 2 389
Basår 10 7 0 0 7 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 0 0 2 210
Allm Jkpg 100% 29 16 8 0 16 6 4 1 0 8 3 13 1 1 0 1 0 3 567
Allm jkp 75 % 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 32
Allm Jkpg 50% 6 4 2 0 2 3 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 63
Allm Jkpg 25% 6 3 0 0 3 1 2 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 21
Allm grund Jkpg 
100% 4 4 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 84
Allm Grund Jkpg 50% 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Allm jkpg 100% intro 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Allmän totalt 80 46 19 0 45 21 9 1 0 18 13 28 1 4 9 2 0 7 1408

Särskilda kurser                    
Författare 13 9 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 273
SPD 24 18 0 0 4 3 10 5 2 0 0 2 4 1 6 8 3 0 504
Keramik 10 8 0 0 3 2 1 2 1 0 0 1 1 1 6 0 0 2 210
Estetlinje 5 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 105
Foto linje 12 7 1 0 5 2 3 2 0 0 0 3 0 0 9 0 0 2 252
Animation 11 7 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 231
Animation år 2 5 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 105
Estetlinje år 2 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 63
Foto distans 50 % 29 15 0 0 3 4 15 6 1 0 0 1 4 1 13 4 6 0 305

Totalt VT 18 192 119 20 0 84 41 41 16 5 18 13 36 11 7 70 22 9 13 3456
SMF 10 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 132
SMF +25 9 4 0 0 0 3 4 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 119
Totalt SMF 19 11 0 0 10 3 4 2 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 251
HT -18 Antal  Utrikes               Funk  

Utbildning delt Kvinnor födda
< 

18
18 - 
24

25 - 
29

30 - 
45

46 - 
60 60+ 1 2 3 4 8 7 5 6 ned Delt v

Allm Hum 16 6 7 0 14 1 0 1 0 2 5 7 0 0 1 1 0 5 288
Basår 13 8 1 0 9 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 9 0 1 234
Allm Jkpg 100% 33 21 8 0 27 2 3 1 0 2 1 26 1 1 0 2 0 1 594
Allm Jkpg 50% 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 36
Allm Jkpg 25% 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 18
Allm grund Jkpg 
100% 4 4 3 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Allm grund Jkpg 50% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Allmän totalt 74 42 21 0 55 8 8 3 0 9 6 40 1 2 3 13 0 8 1249

Särskilda kurser                    
Författare 12 11 0 0 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 216
SPD 21 17 0 0 3 4 8 4 2 0 0 0 3 0 2 12 4 0 399
Keramik 13 12 1 0 5 3 1 3 1 0 0 2 2 1 4 4 0 6 234
Bilderbok 12 9 0 0 8 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 8 1 3 216
Fotolinje 13 7 0 0 6 5 0 1 1 0 2 3 1 2 2 3 0 6 234
Animation 12 7 0 0 11 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8 1 1 216
Animation år 2 7 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 126
Foto distans 50% 28 15 0 0 3 3 15 6 1 0 0 0 4 1 13 4 6 0 252
Jkpg Konstkurs 8 8 0 0 1 0 5 2 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 72

Totalt VT 18 200 132 22 0 107 27 41 20 5 9 9 51 12 6 32 66 15 25 3214
Totalt 2018                   6670
Introduktionsprogram under 18                 21
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5. Förändrings – och utvecklingsarbete

Skolans elevhem har under det senaste året varit fullt. Standarden på boendet är alltifrån 
mycket bra till att vara ett anständigt ekonomiskt alternativ för de deltagare som bor på 
skolan. Ett av elevhemmen, Björkängen, måste renoveras inom de närmaste åren och planen 
är att regionfastigheter, som är vår hyresvärd, prioriterar Björkängen under 2020 och 2021. 
Skolans larm-/brandlarmssystem kommer också att uppgraderas under 2020.

Skolan kommer under 2019 att börja arbeta med en ny lärplattorm – Google Suite for 
Education. Det kan innebära att antalet nedladdade filer är för stort för bandbredden och att 
hastigheten behöver justeras upp.

Skolans kulturprofil och HBTQ-profil är stark, men det finns också andra områden och 
aspekter som vi behöver utveckla. Det handlar om hälsa, jämlikhet/mångfald i ett bredare 
perspektiv och miljöfrågor. Planen är att inför deltagardrivna råd även för dessa områden 
under 2019. På så sätt fångar vi upp deltagarnas intressen och åsikter ännu tydligare. Skolan 
bör också i all annonsering bli bättre på och tydligare med att inkludera alla. Ett mål bör vara 
att mångfalden i samhället ännu bättre återspeglas av mångfalden av människor på skolan. 

Under läsåret så anordnas ”klubbar” för deltagarna på kvällarna, där deltagarna kan välja 
mellan lärarledda aktiviteter i musik, yoga, hälsa, körkortsteori etc. Ett flertal klubbar 
organiserar deltagarna också själva. För att ännu bättre skapa en bra och social miljö, behöver 
skolan fundera på hur vi visar på aktiviteter i närområdet även på helger. Vi tror att detta är en 
viktig del i måendet och i omsorgen av de deltagare som bor på skolan. Skolan gör redan idag 
bra insatser för deltagare med psykisk ohälsa, men ett konkret arbete med ”More-to-life-
caféer” skulle ytterligare kunna förbättra arbetet.

Skolan kommer, som också nämns ovan, att erbjuda sommarkurser 2019. Kurserna kommer 
att bedrivas i begränsad omfattning de två sista veckorna i juni. Om det slår väl ut kommer 
utvecklingen av sommarkursen att fortsätta. För att möjliggöra att servicepersonalen har 
förutsättningar att göra detta på ett bra sätt, och för att fortsätta att utveckla 
serviceverksamheten på skolan så är det möjligt att en chefsfunktion till behöver införas på 
Sörängen. Ledningsfunktionen består idag av enbart en chef, med en biträdande i Jönköping. 
Också för att det strategiska ledningsarbetet ska fortsätta, vilket är viktigt, behöver en översyn 
av ledningsstrukturen göras.

Skolans galleri används mer internt nu än för något år sedan, men samtidigt har det potential 
att användas ännu mer. Ett sätt är att vända sig mot civilsamhället för att erbjuda olika aktörer 
att använda sig av skolans galleri. Det skulle dels ge skolans deltagare och personal fler 
kulturupplevelser, dels profilera och marknadsföra skolan mot civilsamhället. 

Sörängen har som nämnts ovan uppdrag från Region Jönköping, men vi skulle kunna göra 
mer som kompetensförsörjare för regionen i stort. Det förutsätter fortsatt och intensifierat 
samarbete med andra aktörer i regionen.

Skolans filial i Jönköping är trångbodd. För att den ska kunna utvecklas måste förmodligen 
lokalsituationen förbättras. Under 2019 måste vi jobba på olika sätt för att försöka lösa 
situationen. 
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6. Deltagarinflytande

Skolan följer Studeranderättsliga rådets regler och rekommendationer. Det är oerhört viktigt 
för oss att deltagarnas röster kommer fram. Än viktigare än möten är att deltagarna känner att 
de kan lyfta frågor med servicepersonal, lärare, linjeansvariga eller rektor närhelst de vill. 
Men strukturerade möten behövs naturligtvis också.

En gång per månad samlas representanter från alla linjer samt personal i ett kursråd. Där 
diskuteras frågor som rör utbildningarna, men även behov av förbättringar i boendet och 
behov av inköp. Deltagarna är också med i kulturrådet som ansvarar för kulturluncherna och 
deltagarna har möjlighet att påverka vilka de vill ska besöka kulturluncherna. 

Deltagarna har också under viss ledning av lärare själva dragit igång flera olika klubbar på 
skolan, vilket också har nämnts ovan. Vi ser det som ett utmärkt sett för deltagarna att få ge 
uttryck för kreativitet och för att arbeta med frågor som de brinner för.

I filialen i Jönköping formaliserades 2017 för första gången på flera år ett deltagarråd med en 
styrelse träffas minst två gånger per termin. Delvis som ett resultat av detta målades två 
klassrum om, nya stolar köptes in och köket renoverades helt och hållet. Arbetet med 
deltagarrådet och deltagarinflytande har fortsatt i Jönköping under 2018.  

Ett förbättringsområde, som också nämnts ovan, är de planerade nya råd som bör komma till 
stånd under 2019.

En viktig utgångspunkt för arbetet med deltagarna på Sörängen är att se till att realisera alla 
goda tankar som deltagarna har. Arbetsmiljö och arbetsplatsen är också deras. De tankar som 
deltagarna har lyssnar skolan aktivt på och genomför direkt det som är möjligt. I detta ingår 
också att snabbt och lyhört rätta till de brister som skolan har i både arbetsmiljö och i kvalitet. 
Utvecklingsarbetet sker hela tiden. I alla typer av kommunikation med deltagare ska de frågor 
som lyfts behandlas så skyndsamt som omständigheterna medger. När eventuella beslut har 
fattats ska feedback ges snabbt till alla som är berörda.  
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7. Ekonomisk redovisning (tkr)

KOSTNADSSLAG BUDGET BOKSLUT

Personalkostn. Inkl soc avg 44,1 % -15 341 -15 953 

Externa kostnader inkl. avskrivningar -8 663 -8 712 

Internhyra inkl värme och el -4 911 -5 087 

Övriga interna kostnader - 3 591 -3 082 

SUMMA KOSTNADER -32 506 -32 834 

Regionbidrag 10 373 10 373 

Statsbidrag 12 946 13 191 

Utomlänsintäkter 1 100 1 085 

Elevintäkter (kost, logi, mm) 2 745 3 279 

Övriga bidrag och intäkter 5 342 5 490 

SUMMA INTÄKTER 32 506 33 418 

RESULTAT 0 584 

8. Verksamhetsplan 2019
Sörängens folkhögskola är en del av Region Jönköpings län och använder sig av regionens 
verktyg, Stratsys, för att arbeta strategiskt med kvalitets- och verksamhetsfrågor. Nedan följer 
vår verksamhetsplan 2019 utifrån de fem perspektiv som vi ser på vår verksamhet igenom; 
Medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt 
ekonomi. 

8.1 Medborgare och kund

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

Hur når vi dit?
Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning genom 
att mäta:

a) Sökande per utbildningsplats, målvärde 2
b) Andel nöjda till mycket nöjda deltagare, målvärde 80 %
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Digitalisering

a) Andel deltagare som är nöjda med skolans nätverk, målvärde 80 %
b) Andel deltagare som är nöjda med tillgången på datorer, målvärde 80 %

Hur når vi dit? Genom ständig dialog med deltagarna och personalen om behov och 
utveckling för att säkerställa att utbildningarna kan genomföras med kvalitet.

8.2 Process och produktion

Strategiskt mål: Kostnadseffektiv upphandling

Hur når vi dit? Rätt beteende – avtal. Avtalstrohet vid inköp, målvärde 90 %.

Strategiskt mål: Deltagarna skall slutföra sin utbildning

Hur når vi dit? Utbildningsinnehåll anpassat till deltagarnas behov. Vi mäter detta genom att 
utvärdera hur många deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan. Målvärde 85 %.

Strategiskt mål: Verka för sommarkurser på Sörängen

Hur når vi dit? Genom att planera sommarverksamheten utifrån verksamhetens 
förutsättningar och stärka de verksamhetsområden som behöver tillföra extra resurser

8.3 Lärande och förnyelse

Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav

Hur når vi dit? Tillgång till kunniga, duktiga medarbetare. Lärartätheten mäts med ett 
minimimål på 1,8 lärare per 1000 deltagarveckor.

8.4 Medarbetare

Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Hur når vi dit? Genom att skapa attraktiva arbetsplatser. Följande mätetal används:

a) Medarbetarsamtal, mäts månadsvis, varje månad ska genomsnittsvärdet vara 90 %
b) Kompetensutvecklingsplan, varje tertial skall genomsnittsvärdet vara 90 %
c) Personalhälsa – sjukfrånvaro, mäts månadsvi, skall inte överstiga 4.4 %

Genom att stärka samarbete, kompetens och vi-känsla. Detta vill vi uppnå genom att införa 
studiedagar med tema kring samarbete, kompetens och vi-känsla för personal.

Strategiskt mål: Arbete med värdegrundsfrågor och mångfald

Hur når vi dit? Genom återkommande reflektionsmöten där frågorna diskuteras och hålls vid liv 
samt att alltid tänka mångfald i all marknadsföring och rekrytering.
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8.5 Ekonomi

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Hur når vi dit? Genom en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi i balans. 
Resultatmålet är 0 kr för 2018.

Strategiskt mål: Få bättre kontroll på skolans livsmedelskostnader genom att:

a) Ta fram ett verktyg för att mäta utvecklingen av skolans livsmedelskostnader.
b) Skapa jämförelser med liknande verksamheter avseende livsmedelskostnader.

9. Redovisning av kvalitetsarbetet 2018
Kvalitetsarbetet på Sörängens folkhögskola bedrivs på flera olika nivåer. Som en del av 
Region Jönköpings län använder vi oss av Stratsys för att mäta måluppfyllelse inom fem olika 
perspektiv; Medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, 
medarbetare samt ekonomi. En del av måluppfyllelsen finns nedan redovisat i den årliga 
rapport som går till regionledningen. 

I ovanstående kvalitetsystem, Stratsys,  bygger vi in så mycket som möjligt av både det som 
regionen som huvudman intresserar sig för, det som folkbildningsrådet kräver och det som vi 
själva vill uppmärksamma. Inte så sällan sammanfaller dessa bitar. Vår stora deltagarenkät 
som genomförs två gånger om året är ett viktigt kvalitets- och utvecklingsinstrument. Det 
viktigaste är dock det som sker i det dagliga arbetet där små undervisningsgrupper, hög 
lärartäthet, en syn på deltagarna som aktiva subjekt möjliggör ett stort mått av 
direktinflytande. 

Nätverk för kvalitetsutveckling

Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan. 
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Olika rektorsnätverk (landstingsskolor i landet, länets skolor, 

rektorsfortbildningsgrupp)
 Engagerat ledarskap tillsamman med andra chefer i region Jönköping.

Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från de arbetslag som finns på 
skolan, ett för varje linje samt ett för servicepersonal.

Nedan följer en sammanställning av kvalitetsarbetet 2018 utifrån de fem perspektiven. Grönt 
är godkänt, gult ”åt rätt håll men behöver arbetas med” och rött icke godkänt.
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9.1 Medborgare och kund

Perspektiv Uppdrag/mål Mätetal Resultat Målvär
de

Analys

  Andel deltagare 
som är nöjda med skolans 
digitala nätverk 

91,5% 80% 2018
Det digitala nätverket har 
förbättrats på Sörängen, 
vilket resultaten visar. Inte 
desto mindre bör en större 
bandbredd diskuteras på 
kort eller medellång sikt.

  Andel deltagare 
som är nöjda med tillgången 
på datorer 

94,1% 80% 2018
Resultatet 2018 är mycket 
bättre än 2017, en logisk 
konsekvens av 
datorparken har 
uppgraderats, både 
kvantitativt och kvalitativt.

  Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan)  

2,5 2 2018
Söktrycket per 
utbildningsplats når 
målvärdet, men är lägre än 
2017. Sannolikt beräknades 
söktrycket 2017 utifrån 
antalet omräknade 
heltidsdeltagare. Antalet 
platser 2018 tolkas som 
antingen hel- eller halvtid. 
Två utbildningar är på halvid. 
Därför har antalet 
utbildningsplatser skrivits 
upp 2018, och sökande per 
utbildningsplats blir lägre. Till 
foto Distans, konstskola, 
Animation och bilderbok har 
söktrycket varit mellan 3-5 
sökande per plats. Till vissa 
andra linjer har alla som sökt 
i princip kommit in. Trots det 
så har Sörängen under 
höstterminen 2018 haft 
mycket goda deltagare. 
Söktrycket är inte den enda 
faktorn som borgar för 
kvalitet.

  Andel nöjda deltagare 
(folkhögskolan) 

97% 80% 2018
Andelen nöjda deltagare är 
fortsatt mycket högt på 
Sörängen. 97% som svarar 
3, 4 eller 5 på en femgradig 
skala är i och för sig 3 % 
mindre än 2017, men i 
gengäld är svarsfrekvensen 
högre, 73 istället för 55. 92 % 
uppger 4 eller 5 och hela 
64 % 5. Vi är mycket glada 
över de siffrorna.

Medborgar
e och kund

Digitalisering 

  Deltagare per 
utbildningsplats, inskrivna på 

0,9 2018
De 90 % som var kvar 15 
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9.2 Process och produktion

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid) 

-73,5 % -10 % Tertial 3 2018
Poolbil används generellt 
väldigt lite på Sörängen. 
De flesta använder 
skolans egna bilar. Målet 
bör ändå vara att styra om 
så att fler använder poolbil 
i stället för sina egna bilar.

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 

32,1 % -10 % Tertial 3 2018
Att egna bilar används för 
mycket hänger ihop med 
att poolbil används lite. 
Målet måste vara att få fler 
anställda att använda 
poolbil i stället för egen bil.

  Antal km, 
verksamhetens egna 
fordon VO År

23 
911km

30 000 2018
Målvärde svår att beräkna 
pga de olika linjernas 
studiebesök för eleverna.
Resorna varierar från år till 
år, både i antal och resmål 
som påverkar km 
sträckan.
Målvärdet uppnås, och det 
är bra. Det hade 
förmodligen uppnåtts även 
om färre anställda hade 
använt egen bil till förmån 
för poolbil och skolans 
bilar.

Klimatpåverkan 
från våra egna 
transporter 
minskar 

Process och 
produktion

Vår material- 
och 
livsmedelsförsörj
ning bidrar till ett 

  Matsvinn per 
restaurangportion  
Tertial

18,8 % -5 % Tertial 3 2018
Sörängens fhs kök lagar 
och tillreder 100 portioner 
till lunch.

15-dagen (folkhögskolan) VO 
År

dagen är i mycket hög 
utsträckning fortfarande kvar. 
Varje läsår är det några som 
snabbt upptäcker att det inte 
var rätt utbildning eller att de 
inte kan finansiera sina 
studier så som de tänkte. Av 
etiska skäl kan vi inte hålla 
kvar dem i statistiken til 15 
dagen heller. 90%, eller 9 av 
10, är bra!

Perspektiv Uppdrag/mål Mätetal Resulta
t

Målvär
de

Analys
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hållbart 
samhälle. 

Vi kommer att införa ett 
förändrat system med 
matlådor för deltagarna, 
med förhoppning om att 
detta får ner svinnet. 
Tanken är att deltagarna 
skall ha möjlighet att få 
matlåda varje dag, i direkt 
anslutning till lunchen.

  Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och 
ägg  Tertial

85,8 % 90 % Tertial 3 2018
Glädjande att trenden är 
positiv, vi är på väg åt rätt 
håll. Inför 2019 har vi gått 
igenom listor för att 
identifiera vilka produkter 
vi inte ska inhandla under 
2018, även om det 
marginellt innebär att 
livsmedelskostnaderna 
ökar något. Vi hoppas att 
detta ger resultat. Ett 
problem är att 
ursprungsland inte alltid 
anges för produkterna, 
trots att vi har anledning 
att tro att det är Sverige.

  Andel 
svenskodlad frukt och 
grönt  Tertial

27,4 % 16 % Tertial 3 2018
Vi håller oss på rätt sida 
av målvärdet, det är bra. 
Ett sätt att förbättra 
siffrorna ytterligare är att 
fokusera på säsong och 
att i största möjliga 
utsträckning köpa svenska 
råvaror och de varor som 
finns under säsongen.

  Andel MSC-
märkt fisk och skaldjur 

 Tertial

69,4 % 66 % Tertial 3 2018
Vi håller oss med marginal 
över målvärdet och ämnar 
fortsätta så.

  Andel ekologiska 
livsmedel  Tertial

37,5 % 50 % Tertial 3 2018
Det blir sakta bättre, men 
det räcker inte. Vi har gått 
igenom listor för 2018 och 
identifierat produkter vi 
inte bör köpa. Ibland 
krockar detta med 
avtalstroheten, ibland är 
kvaliteten, utseendet och 
hållbarheten på 
ekologiska varor, till 
exempel frukt och grönt, 
inte tillräckligt bra för att 
deltagarna ska uppskatta 
dem. Då blir det matsvinn 
istället. Tveksamt om det 
är bättre. Vi utgår ifrån att 
vi ändå närmar oss 
målvärdet under 2019.

Vi väljer i första 
hand ekologiska 
livsmedel som 
uppfyller 
svenska krav 
avseende 
djurhållning och 
övriga 
livsmedelskrav. I 
andra hand 
väljer vi 
livsmedel som 
uppfyller 
svenska krav 
avseende 
djurhållning och 
övrig 
livsmedelskrav. I 
tredje hand 
väljer vi 
ekologiska 
livsmedel. 

  Andel kaffe, te 
och kakao med sociala 
och etiska krav  

78,1 % 90 % Tertial 3 2018
Vi har identifierat vad det 
beror på att vi inte når upp 
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Tertial till, det i och för sig högt 
satta, målvärdet. Det 
handlar mycket om teer. 
Deltagarna efterfrågar 
mycket örtteer/lugnande 
teer som inte är lätta att få 
fairtrade. Vi kommer att 
lyfta detta i kursrådet för 
att se vad vi kan göra. Det 
känns inte bra att helt ta 
bort produkterna ur 
sortimentet när det inte 
finns alternativ, i alla fall 
inte om vi ska vara 
avtalstrogna. Ändå ligger 
vi 10 procentenheter 
högre nu än tertial 1, det 
går åt rätt håll och vi 
jobbar på.

  Avtalstrohet 
inköp  Månad

80% 90% Dec 2018
Vi kan svårligen hamna så 
mycket högre än lite mer 
än 80 %. Flera av de 
produkter vi måste köpa in 
finns inte i avtalskatalogen 
och de är var för sig i så 
små volymer att det inte är 
försvarbart att teckna avtal 
med varje liten leverantör

  Andel deltagare 
som slutför kurs inom 
folkhögskolan  År

92% 85% 2018
De allra flesta deltagare 
som påbörjar en kurs 
slutför den också utifrån 
defiinitionen "bedrivit 
studier enligt plan" och 
"har uppnått uppställda 
kriterier för kursen". 
Studieresultatat i sig kan 
naturligtvis skifta mellan 
individer

9.3 Lärande och förnyelse

2018 var lärartätheten 1,82 lärare per 1000 deltagare. Om ekonomiskt utrymme finns under  
2019 kommer medel användas för att öka lärartätheten något. I vissa grupper, i synnerhet på 
allmän linje, är lärartätheten är högre och har ett snitt på 2,5 lärare per 1000 deltagare. 



17

9.4 Medarbetare

Stärka 
samarbete, 
kompetens och 
vi-känsla 

  Medarbetarsamtal 96%         90% Dec 2018
Medarbetarsamtal hålls 
löpande. SIffran kan komma 
att sjunka en del på våren 
eftersom nästa egentliga 
medarbetarsamtalsrunda är 
först hösten 2019.

  
Kompetensutvecklingspl
an 

87% 90% Tertial 3 2018
Nya 
kompetensutvecklingsplan
er kommer att tas fram 
med all personal i 
samband med lönesamtal 
februari/mars 2019

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro  Månad

6,4% 6,4% Dec 2018
Sjukfrånvaron minskar 
successivt men den är 
fortfarande hög, men 
under kontroll.

Medarbetare

9.5 Ekonomi

  Ekonomi i balans 584 tkr 0 tkr

  Deltagarveckor 
(folkhögskolan) VO Tertial

6 649 6 200 Tertial 3 2018
Skolan rekryterade väl under 
inför läsåret 2018/2019, trots 
att söktrycket var lägre än 
föregående år. Nya 
utbildningar bidrog till att 
antalet deltagarveckor 
ökade. Det är rimligt att anta 
att skola retroaktivt får 
statsbidrag i form av 
extraveckor för alla de 
deltagarveckor vi 
producerade under 2018

Ekonomi

  Deltagarveckor 
uppdragsutbildning 
(folkhögskolan) VO 
Tertial

460 Tertial 3 2018
Uppdragsutbildningen består av 
dels SMF, som redovisats 
tidigare och som hölls under 
våren 2018, dels av 
uppdragsutbildning för regionen.

9.5 Statsbidragsvillkoren

Perspektiv Uppdrag/mål Mätetal Resulta
t

Målvär
de

Analys

Perspektiv Uppdrag/mål Mätetal Resulta
t

Målvär
de

Analys
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Grundvillkor för statsbidrag  
Årlig årsredovisning Ja
Årlig verksamhetsplan Ja
Beskrivning och resultat av 
systematiskt kvalitetsarbete Ja

Stadgar eller reglemente Ja

Organisationsordning samt 
delegationsordning Ja
Samverkansavtal gällande samtliga 
kurser som ges i samarbete med annan 
part

Ja

Handlingsplaner för arbetet mot 
diskriminering Ja

Handlingsplaner för arbetet mot 
jämställdhetsintegrering Ja

Handlingsplaner för 
förstärkningsbidraget samt för arbetet 
med språkligt stöd Ja

Studeranderättsliga dokument Ja

Mål för allmän kurs samt för särskilda 
kurser som är SeQF-certifierade Ja
Allmän kurs ska utgöra 15% och 
främst vända sig till deltagare som 
saknar grundläggande behörighet för 
högskolestudier

Ja, hos oss utgör Allmän kurs 41,5 %. Allmän 
kurs motsvarade under 2017, 2843 deltagarveckor

Erbjuda olika lärformer

Vi har en stor variation av lärformer då vi ser det 
som oerhört viktigt att kunna möta alla våra 
deltagare där de står. Vi har olika typer av flexibel 
undervisning på skolan och vi har en utbildning 
som ligger på distans.

Tydliga former för 
studerandeinflytande

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

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

Vi har en lärartäthet på 1,8 lärartjänst per 1000 
dv.
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Nässjö 29/4-2019

Patrik Luth, rektor

Ort och datum:
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Diarienummer: RJL 2019/1180

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna verksamhetsberättelse 2018 för Värnamo 
folkhögskola

Sammanfattning 
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Bakgrund

Skolans huvudman
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom 
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv 
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom 
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Värnamo Folkhögskola är en del av 
verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som 
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar 
omvärldens och individens behov. 

Demokrati
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna måste 
ständigt hållas vid liv. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte 
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att 
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur 
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar.

Utbildning
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser 
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd 
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt 
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter och möjligheter för enskilda 
individers utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
Ordförande: Olsson Malin (m), malin.olsson@rjl.se
2:e vice ordf. Per Svenberg (s) per.svenberg@rjl.se
1:e vice ordf. Eriksson Torbjörn (kd), torbjorn.eriksson@rjl.se

Ledamöter:
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)
Anki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

mailto:malin.olsson@rjl.se
mailto:per.svenberg@rjl.se
http://intra.rjl.se/contactcard.jsf?userName=erito
mailto:torbjorn.eriksson@rjl.se
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Föredragande 
Lars Johansson (t.o.m. aug 18), direktör utbildning och kultur
Kristina Athlei (fr.o.m. sep 18), direktör regional utveckling

Fackliga företrädare och skyddsombud
SFHL-Lf Marie Albertsson 
LR Michael Näslund
Kommunal Maria Haglund
Vision Thorbjörn Bahn
SSR Anette Svensson

Ken Holmgren – Studerandeskyddsombud

Lokala Samverkansgruppen
Emil Alm, arbetsgivarrepresentant, ordf. och sekr.
Stefa Iveljic, arbetsgivarrepresentant
Marie Albertsson, SFHL-Lf 
Michael Näslund, LR
Maria Haglund, Kommunal
Matilda Tingstedt, Vision
Anette Svensson, SSR

Samverkansgruppen Utbildning och kultur
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare

Deltagarrådet
Ordförande: Evelina Berg 
Vice ordf:               

Krisgruppen
Emil Alm, rektor
Anette Svensson, kurator
Gunilla Johansson, elevassistent 
Eva Näslund, lärare/kursföreståndare allmän linje/ersättare för rektor
Julia Elstring-Högberg, lärare
Stefa Iveljic, servicechef/ek-ass/förest. Vandrarhem
Pär Johansson, lärare/miljöansvarig (suppleant)

Övriga resurspersoner:
Martin Fredh, skolpräst

Sofie Fast, 
områdespolis     

Miljöombud
Pär Johansson, lärare
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Verksamhetsberättelse

2018 har inneburit nya utmaningar för Värnamo Folkhögskola. Vi har sett en stadig nedgång 
på etableringssidan men också nya samarbeten med regionen. Vi har haft ca.220 deltagare 
inskrivna hos oss under året.

Under året beslutade rektor att det skulle anställas en marknadsföringsansvarig då vi tydligt 
ser att det behöver läggas mer resurser och fokus på hur vi når ut till våra målgrupper. 
Anställningen kombinerades med bildlärartjänst efter pensionsavgång och har fått en mycket 
lyckad start. Vi har lagt extra vikt vid att synas i sociala medier, som ex. Instagram, Facebook, 
Youtube och hemsida. Vi har även varit än mer synliga på mässor och inspirationsdagar i 
framför allt länet.

Ekonomin går lysande med ett avslut som pekade på långt över 2 miljoner på plussidan. Detta 
beror delvis på intäkter som kommer långt efter genomförda utbildningar och därför inte 
kunnat rymmas i budget. Men vi tror att kommande år kommer innebära en betydligt mer 
balanserad budget eftersom vissa uppdragsutbildningar ser en tydlig nedgång.

Huvudbyggnaden har fått en rejäl ansiktslyftning i och med ny konst i samarbete med 
regionens konstansvariga. Vi har även målat i ljusare färger och öppnat upp vår huvudentré.

Vår hälsoprofil är stark med väl fungerande må-bra-dagar med valbart innehåll för deltagarna 
och där även deltagarrådet planerar och genomför en heldag. Exempel på valbara seminarier: 
yoga, återbruk - miljötänk, lär dig spela gitarr, hållbar utveckling, hälsopromenader, etc.

Deltagarrådet har aktivt tagit del i planering av verksamhet och haft en röst i ledningsgruppen 
och i samverkansgrupp. Hösten innebar en middag för samtliga deltagare vecka 44 med 
trollerishow och spökvandring på skolan.

Arbetet med vår 1:1-satsning fortsätter. Till våra ipads vill vi ha en stark och bra plattform 
som vi på ett tidigt stadie identifierade som Google for Education. Denna plattform 
undersöktes noggrant och en studie i samarbete och lett av ITC inleddes. Mot slutet av 2018 
var arbetet i stort sett slutfört.

Vår etableringskurs, i samarbete med Arbetsförmedlingen, fortsätter men med ett betydligt 
mindre underlag. Det är tydliga signaler över hela Sverige att dylika utbildningar tappar 
deltagare eftersom den största flyktingvågen nu är förbi. På skolan har vi aktivt arbetet för att 
inkludera de deltagare som kommit till oss och Etableringskursen. Många av dem har valt att 
studera vidare på skolan inom Allmän linje. Språkcafeerna har genomförts under 
höstterminen och detta har visat sig vara ett framgångsrecept för att alla skall känna sig 
delaktiga och väl inkluderade på vår skola.

Kursen som riktar sig till nysvenskar med akademisk sjukvårdsutbildning fortsätter även efter 
nyår. Det är mycket bra att regionen har denna utbildning under sitt tak och den samordnas av 
rektor på Sörängens folkhögskola, för Värnamo och Sörängen. Vi har även samarbetat med 
Värnamo sjukhus i en utbildning för servicepersonal med utländsk bakgrund. Kursen har 
innefattat renodlad svenskundervisning men även tagit upp kulturella och sociala 
konventioner, som hur vi beter oss under lönesamtal eller i olika sociala kontexter.
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Hälsosatsningen med en extern hälsocoach fortsätter till viss del då han besöker oss på Må-
bra-dag. Vårt arbete för att förebygga sjukskrivning etc. fortsätter med friskvårdstimme som 
all personal har möjlighet att ta ut under arbetstid och då innebär främst gruppaktivitet som 
ex. träningspass, promenader.

Vi har haft flera publika arrangemang med teater och modevisning. För och med deltagarna 
har vi genomfört sommarmiddag, höstmiddag, julshow, varav den senare lockade över 350 
personer som åt julbord och såg showen.

Vandrarhemmet har god beläggning under 2018 och därmed bidragit till en stabil ekonomi. 
Den goda tillströmningen av deltagare ställer dock stora krav på skolans lokaler. 
Ombyggnation av skolans huvudbyggnad har initierats och det finns långt framskridna planer 
på nya klassrum och grupprum. Samtliga utrymmen för deltagarna ska också 
tillgänglighetsanpassas.

Deltagarnöjdheten ligger stadigt på över 95 % och inte minst våra yrkesutbildningar har visat 
sig vara mycket populära att söka. En orsak är säkerligen att drygt 85 % har relevant 
sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning.

Jag är stolt och glad över att få vara en del av folkbildningen i regionen och vårt land. Den 
bidrar i hög grad till lycka och framgång för de som får ta del av den. Det ger människor, som 
kanske misslyckats i den obligatoriska skolformen och på gymnasieskolan, en annan chans. 
Jag ser fram emot ännu ett år på Värnamo Folkhögskola.

Emil Alm, rektor
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Samlad verksamhet

Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Värnamo folkhögskola har under 2018 genomförts fem långa kurser, etableringskurs för 
nyanlända samt utbildning av utlandsrekryterad sjukvårdpersonal inom ramen för det projekt 
som drivs av Region Jönköpings län. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 7905 
deltagarveckor samt därav ca. 2000 deltagarveckor på etableringskurs för nyanlända. 

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

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

Allmän kurs 

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

Allmänkursen hade fyra profiler under vårterminen  och vid höstterminens start erbjöds 
fem profiler. Profilerna är tänkta att ge deltagarna en chans att skaffa mer kunskaper inom ett 
område de är intresserade av och som de kanske tänker sig att jobba med i framtiden. 1/3 av 
lektionstiden ägnas åt profilerna.

Profil Antal deltagare vt Antal deltagare ht

Barn och ungdom 18 11

Konst och Form 16 5
Idrott och hälsa 21 23
Studieförberedande 0 13
Deltagare utan profil 5(2- 100%, 3 – 50%) 10 (10 -50%)
Mer om Sverige och
svenska språket

21 16
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På allmän kurs läggs de största resurserna på att deltagarna ska klara av sina 
behörighetsämnen och få sin gymnasiebehörighet. Vi försöker ha små grupper och låta 
deltagarna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten sätter deltagarna upp 
studiemål och ett hälsomål för året. Utifrån studiemålet görs individuella studieplaner 
tillsammans med personalen. Målen diskuteras vid enskilda samtal och ändras vid behov. 
Målen utvärderas vid läsårsslutet.

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

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

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

Vi erbjuder också några tillvalsämnen som, idrott motion, fri läsning och drama för att 
ytterligare stärka vår satsning på hälsa och läsning.

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

Etableringskurs för nyanlända.

För etableringskursens deltagare ligger huvuddelen av undervisningen på att läsa SFI, svenska 
för invandrare. De deltar i alla schemabrytande aktiviteter, må bra dagar, 
utbildningsgemensamma kurser och har också idrott, data och drama. De som läser D- kursen 
läser också två timmar engelska i veckan. utvecklas. 

Undervisningen på etableringskursen pågår alla vardagar under 6 månader från startdatum. 
Om de inte är klara med C och D- kursen efter de första 6 månaderna erbjuds de att läsa 
ytterligare en 6 månaders period. C och D-kurserna har språkcafé en gång i veckan som 
övriga klasser på skolan ansvarar för 2-3 gånger var per läsår per klass.

Deltagarna som under året slutat etableringskursen har erbjudits plats på allmän kurs. De 
flesta har fortsatt att läsa svenska och deltagit i profilerna.
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Arbetslag Bas
Baskursens syfte är att erbjuda elever med funktionsnedsättning att studera på folkhögskola. 
På baskursen tar vi hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar. Baskursen har tre olika 
profiler:

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

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

3. LOK (lärande och kreativitet)

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

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

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

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

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

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

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

Bakgrundsfaktorer 

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

o Av deltagarna hade en ett annat modersmål än svenska
o En genomsnittlig grupp innehåller runt 9 deltagare 
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Basarbetslaget har deltagit i skolans övergripande arbete för kollegialt lärande. Eftersom vi 
alltid arbetar i team på våra lektioner, blir det ett löpande kollegialt arbete. Denna feedback är 
en förutsättning för att vår komplicerade arbetssituation ska fungera. Vi måste alltid revidera 
vårt arbete beroende på de förutsättningar våra deltagare har. Det finns en naturlig 
komplexitet i grupper bestående av deltagare med så många olika funktionsvariationer. 

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

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

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

Kalendarium, exempel på aktiviteter utöver lektioner

Januari: Terminsplanering med deltagarna

Februari: Sportlovsfest och Alla hjärtansdagsfirande

Basaloppet- i mödrars och fäders spår med eller utan skidor

Konferens Kultur för hälsa

Mars: Syv-träff med information om baskursen

Aspi utbildning

Studieresa till Riga

Äggrullningstävling

April: Teater Ethels hjärta

Utställning Funka för livet

Firande av Världsbokdagen

Maj: Studieresa till Helsingör och Kronborgs slott

Juni: Sommarutflykt till Prostsjön

Sommarshow
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Augusti: Introduktion av gamla och nya deltagare

September: Kick off och kräftskiva

Oktober: Höstmiddag med maskerad

Halloweenfirande

Studiebesök på Annebergs gård grön omsorg

Information om verksamheten på särgymnasiet i Ljungby

November: Anhörigträff

Utflykt till Annebergs julmarknad

December: Information om baskursen på habiliteringscentrum i Värnamo

Julmiddag och julshow

Övrigt: Externa nätverksträffar för omsorg och psykiatri, m.m.
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Arbetslag FLU/SP
Ingående verksamheter: Fritidsledarutbildning och Socialpedagogutbildning

Arbetslaget och dess organisation

Arbetslaget Flu & Sp arbetar gemensamt med utbildningsövergripande frågor och samordnar 
kvalitetsarbetet på arbetslagsträffar.

På Fritidsledarutbildningen har fyra personer arbetat våren och hösten 2018; Lena Carlsson 
25%, Marie Cavorian 100 %, Michael Näslund 50 % och Helena Svensson 100 %. P.g.a. 
sjukskrivning har även Jessica Petkovic varit en del av arbetslaget under hösten 2018. Marie 
Cavorian och Helena Svensson har delat på kursföreståndarskapet. På 
Socialpedagogutbildningen arbetar Fjodor Eklund, Cecilia Whitaker och Doreen Gibbs.

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

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

Fritidsledarutbildningen:

Fritidsledarutbildningen vid Värnamo Folkhögskola är en tvåårig eftergymnasial 
yrkesutbildning med Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan som grund för den 
lokala kursplanen. Utbildningen har en tydlig hälsoprofil där utgångspunkten är att deltagarna 
ska öka sitt medvetande kring begreppet hälsa både vad gäller sitt egna välbefinnande, men 
också på vilket sätt de kan i sitt framtida yrke kunna påverka sin omgivning i en 
hälsofrämjande riktning. En viktig utgångspunkt för fritidsledarutbildningen är det salutogena 
perspektivet.

Genomsnittlig gruppstorlek: 12 personer vt. 2018, 9 personer ht. 2018.

Socialpedagogutbildningen:

Socialpedagogutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning . Utbildningen 
innehåller följande moment. 
- Socialt välfärdsarbete – Etik och värdegrunder 
- Det sociala arbetets organisation och utveckling 
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- Samhälle 
- Individ och grupp 
- Socialpedagogiskt arbete – fokus på förhållningssätt och bemötande 
- Metoder i socialt förändringsarbete 
- Specialisering/Fördjupning 
- Kunskapsteori och vetenskaplig metod 
- Lärande i Arbete (LiA) 

Genomsnittlig gruppstorlek: Gruppstorleken ligger i snitt på 18 personer. 
Andel deltagare som fullföljer utbildningen. Under 2018 har en deltagare avbrutit 
utbildningen 
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Textilakademin
Textilakademin är en textil grundutbildning med bredd. Utbildningen är till för alla som vill 
fördjupa och utveckla sitt intresse för textila material och metoder. Man kan välja 1-årig 
grundutbildning, samt två påbyggnadsterminer, höst och vår.

Ingående verksamheter: 
Textilakademin 1-årig grundutbildning 

Textil påbyggnadsutbildning 1 och 2

Målsättning 
Utbildningens syfte är att bredda och fördjupa intresset för textil och det egna skapandet, för 
att ge behörighet för högre studier, samt förutsättningar för att starta eget företag. Målet är att 
öka insikten om ett hållbart samhälle och mindre miljöbelastning samt medvetandegöra den 
nationella och globala utvecklingen inom området textil och textila material. 

Utbildningen 
Utbildningen består av ett grundår och en påbyggnadsdel där man kan välja att läsa 
påbyggnadstermin 1 med fördjupning inom önskat område eller påbyggnadstermin 2 med 
fokus på portfolioarbete och ansökningar. Undervisningen innehåller teoretiska praktiska 
lektioner samt egna studier i våra verkstäder. Ämnena har varit sömnad, mönsterkonstruktion, 
vävning, fackteckning, färg & form, textiltryck, hattsömnad, textilkunskap och 
eventproduktion. Den sistnämnda kursen ledde till vårens slutprojekt, ”Modeveckan” på 
Textilakademin. 

Praktik 
Under tre veckor på vårterminen för år ett och tre veckor under hösten för år två var de studerande på 
praktik hos modedesigners, textilföretag, skräddare och i butiker m.fl. med inriktning på textil och 
kläder. Dessa veckor är mycket betydelsefulla för deltagarna som får möjlighet att prova på yrken och 
knyta kontakter för framtiden.

Temaveckor och övrig verksamhet 
Några veckor under året bryts den vanliga undervisningen och temaveckor genomförs. Under våren 
har vi haft en temavecka i maskinstickning och underklädessömnad. På höstterminen hade vi en vecka 
med speciell inriktning på trikåsömnad. I samband med skolans miljövecka gjorde vi på 
Textilakademin en aktivitet med julpyssel av återbruk. Vi sydde också grönsaks-/fruktpåsar av gamla 
trådgardiner. Under året har vi deltagit i Språkcafé vid två tillfällen tillsammans med 
etableringskurserna på skolan.

Resor och studiebesök 
Studieresor har genomförts under året till Textilhögskolan i Borås, Textilmuseet i Borås och Göteborg 
med besök på Tillskärarakademin, Göteborgsoperans kostymateljé samt olika tygbutiker. År två 
besökte Stockholm Fashion Week under tre dagar i början på året, vilket var mycket uppskattat. Under 
dessa dagar hann vi också med studiebesök på Beckmans designhögskola, en föreställning med Cirkus 
Cirkör på Artipelag samt ett flertal utställningar. När Textilhögskolan i Borås hade sin examensvisning 
EXIT, i juni, fick vi VIP-platser och kunde möta flera av våra tidigare studenter som läst vidare inom 
mode och design. Studiebesök har också gjorts på hemmaplan. Designföretaget Källemo i Värnamo är 
ett givet besöksmål i början på höstterminen och där har vi fått en föreläsning om designprocesser. Vi 
har besökt Vandalorum i Värnamo vid ett flertal tillfällen och blivit guidade i utställningarna 
Wasteland och Signe Persson Melin m.fl. Våra deltagare fick möjlighet att se Cuttle Fish, en 
dansföreställning med speciella kostymer på Spira. Kostymerna var gjorda av en tidigare deltagare på 
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Textilakademin. På Spira såg vi också föreställningen ”On the town”. I samband med det besöket fick 
vi också en uppskattad visning av kostymateljén.

Material, utrustning och lokaler 
Undervisningen bedrivs i salar på Bokullen samt Julias hus. 2018 började med ett välkommet tillskott i 
vävsalen bestående av 4 nya, efterlängtade kontramarschvävstolar. Inköp av 4 nya symaskiner gjordes 
också. Vi har haft besök på skolan av flera firmor som säljer material såsom tyger och garn mm. 
Under hösten har vi också bjudit in en arbetsterapeut som tittat på arbetsmiljön i våra verkstäder och 
kommit med goda tips på ergonomi vid arbete med textil.  

PR och besöksdagar 
För att marknadsföra Textilakademin har vi haft en besöksdag 18/4 samt tagit emot besök vid flera 
tillfällen under våren. Vi har även funnits med på mässor som Jobb-GPS i Värnamo. Under våren har 
vi även gjort utskick till de gymnasieskolor som bedriver textila och konstnärliga utbildningar, för att 
tala om att vi finns. Under året påbörjades digital marknadsföring med inlägg på Instagram och 
Facebook.  

Utställningar 
Flera utställningar med elevarbeten har visats i foajén på Bokullen. Ett samarbete med Erikshjälpen i 
Värnamo har genomförts under hösten i form av ett återbruksprojekt med olika teman. I december 
visade år två en utställning på Vandalorum med inspiration av en av museets utställningar, Wasteland. 
I samband med detta redovisade de sitt arbete för år ett genom en presentation på Vandalorum.

Våra deltagare har mycket god närvaro och är starkt studiemotiverade. 

Genomsnittlig gruppstorlek 
10st

Deltagare 
Vårterminen 2018: 13 deltagare i år 1(12 kvinnor och 1 man) 9 deltagare i år 2(8 kvinnor och 1man ) 
Höstterminen 2018: 11 deltagare i år 1 (10 kvinnor och 1 man) 5 deltagare i år 2 (5 kvinnor)  

Personal 

Lärare: 

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

Johanna Jeansson – vävning, textilkunskap. 

Catarina Söder – fackteckning 

Julia Elstring Högberg – sömnad, mönsterkonstruktion, stilhistoria 

Till Textilakademin finns också knutet några gästlärare med speciell kompetens vilka kommer 
in under kortare perioder. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 2 
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Arbetslag Kök och städ
Personer som ingår i arbetslaget inkl. arbetslagsledare Stefa Iveljic:
Else-Marie Brodin, Stefa Iveljic (arbetslagsledare), Marielouise Karlsson, Marina Milisic, Gun 
Olofsson, Britt-Marie Rasmusen, Milivojka Zorkic och Cecilia Sundström.

Under året har andelen ekologisk och kravmärkt mat ökat i vår verksamhet till ca. 50%. Vi arbetet 
medvetet med matsvinnsmätning och utmanar all personal och alla deltagare att tänka över 
matsituationen över huvud taget. När vi beställer livsmedel till skolan har vi noga tänkt över så att 
det så effektivt som möjligt kan användas utan onödigt spill. Vi anpassar matsedel och planering 
efter hur våra livsmedelsförråd ser ut. Deltagare som bor på skolan har möjlighet att efter avslutad 
lunch varje dag ta del av den mat som blivit över och på så sätt minskar vi serveringssvinnet 
ytterligare. 
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Deltagar- och kursstatistik 2018

Slutförd utbildning:
Allmän kurs:

Antalet klarade behörigheter av de som avslutade sina studier: ca. 80%

Socialpedagogutbildningen:

Samtliga deltagare som påbörjat utbildningen har slutförde den

Textilakademin:

Samtliga deltagare som påbörjat utbildningen slutförde den

Fritidsledarutbildningen:

8 av 13 deltagare som påbörjade utbildningen slutförden den

Avbrott/avhopp:
Under vårterminen 2017 så gjorde 29 deltagare studieavbrott.

Under höstterminen 2017 gjorde 46 deltagare studieavbrott.

Profileringsarbete
Under 2018 har profileringsarbetet fortsatt på Värnamo Folkhögskola. Bland annat har 
samtliga skolans arbetslag har satt upp ett eget hälsomål med tillhörande handlingsplan. 
Hälsoprofilen har kommunicerats externt vid bland annat besöksdagar och i aktuell 
utbildningskatalog som både finns tryckt och i digitalt format på skolans webbplats. Vi har 
arbetat vidare med verksamhetsidén för Värnamo folkhögskola där hälsoprofilen är en viktig 
del. Verksamhetsidén finns i tryckt form från 2017. Kanske allra viktigast har genomförande 
av ett stort antal utbildningsövergripande kurser med ett brett hälsotema under ca 10 
fredagsförmiddagar i period 1. Tvärgruppsformen i sig ger nya kontaktytor och skapar en än 
bättre sammanhållning på skolan. De utbildningsövergripande kurser utvärderades av 
deltagare och personal. Utvärderingen visar på kurserna uppfattats mycket positivt. Vi har 
också genomfört tre stycken må-bra-dagar under 2018 varav deltagarrådet ansvarade för den 
vi hade i juni månad. Vi har också i valet av schemabrytande föreläsningar och 
kulturevenemang försökt att anknyta till vår hälsoprofil tydligare. En stor poäng i dessa var att 
deltagare från olika klasser och utbildningar blandades och att personal deltog eller 
arrangerade aktiviteter i stor utsträckning.

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

På personalsidan har vi arbetat intensivt för att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsotal. 
Samtliga medarbetare är indelade i fem grupper med olika ansvar för att arbeta med 
hälsoprofilen (må-bra-dagar och personalsociala aktiviteter). Uppstarten av läsåret 2018-19 
genomfördes i KostaBoda med tid för rörelse och teambuilding. En hälsocoach har knutits till 
personalen som håller i hälsoföreläsningar, praktiska pass, skickar hälsotips löpande och 
erbjuder tider för hälsosamtal. 

Sammanfattningsvis har flera steg för en tydligare profilering tagits under 2018.
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Grundvillkoren för statsbidragsberättigad verksamhet

Verksamhetsåret 2018
Nedan följer våra framgångsfaktorer (mätetal ex. i Stratsys) och verksamhetsplan 2018 utifrån 
fem perspektiv: kund-, process-, medarbetar-, ekonomi- och förnyelseperspektiv. 

Kundperspektiv
Styrkort 2018
 
Strategiskt mål Mått Målvärde

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

≥2,0Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med 
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov Andel nöjda deltagare - könsuppdelas 

(kvinnor/män/övriga)
≥80 %

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

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

100%

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

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

100%

 

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

ska aktiviteten 
ge?

Mål - vilket mål 
ska resultatet 
stödja?

Klardatum Ansvarig

Samtliga kurser på varje utbildning 
ska utvärderas med gemensamma 
enkätfrågor

Än fler nöjda 
deltagare och ökad 
utbildningskvalitet

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

2018-12-31 Samtliga 
kursföreståndare 
(rektor följer upp)

Utbildningsråd skapas för 
socialpedagogutbildningen

Ökad möjlighet att 
påverka 
utbildningen för 
deltagare och 
branschförträdare

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

2018-12-31 Kursföreståndare 
BP samt 
arbetslagsledare 
FLU/BP

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

Ökad möjlighet att 
påverka 
utbildningen för 
deltagare och ökad 
utbildningskvalitet

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

2018-12-31 Samtliga 
kursföreståndare 
(rektor följer upp)
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arbetsmarknadens 
behov

En stödgrupp skapas med ett tydligt 
arbetssätt

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att klara 
utbildningsmålen

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

2018-12-31 Rektor, ersättare 
rektor, 
specialpedagog, 
kurator och 
kursföreståndare 
mm

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

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

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

2018-12-31 Samtliga 
kursföreståndare

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

Signal om 
utbildningarna är 
relevanta för 
befolkningens och 
arbetsmarknadens 
behov

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

2018-12-31 Kursföreståndare 
BP och FLU

Samtliga utbildningar skapar eller 
reviderar en gällande 
utbildningsplan

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

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

2018-12-31 Kursföreståndarna 
(rektor följer upp)

Processperspektiv
Styrkort 2018
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
Deltagarna ska slutföra 
sin utbildning

Utbildningsinnehåll anpassat 
till deltagarens behov

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

≥85%

Kostnadseffektiv 
upphandling

Rätt beteende Avtalstrohet inköp ≥90

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

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

100%

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

för att kunna följa samtliga deltagares 
kunskapsutveckling

Mäts under 
2018

 

  

Medarbetarperspektiv
Andel medarbetarsamtal ≥90 procent
Andel med dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan

≥90 procent
Delaktiga, kompetenta och friska 
medarbetare

Attraktiv arbetsplats

Andel sjukfrånvaro ≤3,5 procent 
(kvinnor ≤3,7% 
och män ≤2,3%)
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Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde
Samtliga medarbetare ska ha tillgång till information om 
de rättigheter och skyldigheter som finns som 
medarbetare i region Jönköpings län i allmänhet och 
specifikt på Värnamo Folkhögskola

Andel medarbetare som har 
tillgång till regionnätet

100%

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

Andel 
komptensutvecklingsaktiviteter 
som genomförts

Mäts under 2018

 

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

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

Levande och individuell 
kompetensutvecklingsplan 
görs av chef, medarbetare 
och förankras i arbetslaget

Aktuell och relevant 
kompetensutvecklingsplan 
som kan följas

Relevanta aktuella 
kompetensutvecklingsplaner 
som genomförs för samtliga 
medarbetare

2018-12-31 Rektor, 
sercvicechef 
a-lagsledare

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

Intern 
kompetensutveckling, 
feedback och lärande av 
goda exempel

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare

2018-12-31 Samtlig 
pedagogisk 
personal

Formulera och förankra 
Värnamo Folkhögskolas 
koncept

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

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

2018-12-31 Rektor och 
SAMO

Genomförande 
av Medarbetarenkät

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare samt 
tydlig organisation

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare

2018-12-31 Rektor och 
servicechef

IT-investering för bättre 
internteaccess samt 
tillgång till regionnätet och 
drift via IT-enheten

Tillgång till regionnätet för 
samtliga medarbetare

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

2018-12-31 IT-ansvariga 
och rektor

Pedagogiskt aktuellt 
innehåll på studiedagar

Pedagogisk utveckling och 
förbättrade resultat

Relevanta aktuella 
kompetensutvecklingsplaner 
som genomförs för samtliga 
medarbetare

2018-12-31 Rektor

Ekonomiperspektiv
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde

Organisationsutveckling för 
ökad produktion och 
effektivitet

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

Kunskap om prestations- och 
kostnadsutfall

Ekonomi i balans Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska inte 
överstiga budget

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

Antal aktiviteter som 
genomförts under 

≥3
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Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
året för att stödja 
målets inriktning 

 

 

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

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge?

Mål - vilket 
mål ska 
resultatet 
stödja?

Klardatum Ansvarig

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

Organisationsutveckling 
för ökad produktion och 
effektivitet

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

2018-12-31 Rektor och servicechef

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

Kunskap om prestations- 
och kostnadsutfall

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

2018-12-31 Rektor och servicechef 
samt ekonomistöd från 
verksamhetsområdet

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

Kunskap om prestations- 
och kostnadsutfall

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

2018-12-31 Rektor, servicechef 
samt ekonomistöd från 
verksamhetsområdet

 

Förnyelseperspektiv
Styrkort 2019
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
Organisation och 
medarbetare som utvecklas 
i takt med nya krav

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

Lärartäthet - antal årstjänster 
per 1000 deltagarveckor

≥1,8

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

under året för att stödja målets 
inriktning 

≥4

Folkhälsoprofileringen ska stärkas både övergripande och i varje 
enskild utbildning

Antal aktiviteter som genomförts 
under året för att stödja målets 
inriktning 

≥2

Arbeta för att fler resfria möten kommer till stånd Utbilda personal i vilka system 
och vilken teknik som kan 
användas

 

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

Resultat - vad 
ska aktiviteten 
ge?

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja?

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

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning

2018-12-31 Utsedda 
aktivitetsgrupper

Utbildningsövergripande kurser 
med folkhälsoanknytning ska 
genomföras som ett obligatoriskt 
inslag

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning

2018-12-31 Ersättare rektor

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

Stärka vår identitet 
som folkhögskola 
som alternativ

Det unika med 
folkhögskola som 
utbildningsform ska stärkas

2018-12-31 Rektor

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

Stärka vår identitet 
som folkhögskola 
som alternativ

Det unika med 
folkhögskola som 
utbildningsform ska stärkas

2018-12-31 Rektor

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

Bidra att lösa delar 
av huvudmannens 
utbildningsbehov

Organisation och 
medarbetare som 
utvecklas i takt med nya 
krav

2018-12-31 Rektor

 

Redovisning av kvalitetsarbetet

Nätverk för kvalitetsutveckling
Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan. 

 Fritidsledarskolornas förening
 Balsam (nätverk för behandlings- och socialpedagogutbildningar)
 BAS-linjens nätverk
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Utbildningsråd inom fritidsledarutbildningen
 Kvalitetsutvecklingsgrupp inom fritidsledarskolorna
 Olika rektorsnätverk (offentligägda folkhögskolor i landet, regionens folkhögskolor, 

rektorsfortbildningsgrupp)

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

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

Processperspektivet
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Verksamhetsspecifika mål

Helår (Värnamo folkhögskola)
4 1 8 3 av 16 Mätetal

Mätetal Målvärde Resultat Analys  Periodicitet

 RJL
Sökande per utbildningsplats 
(folkhögskolan)

2 1,5 2018
Det är svårt att 
få fram adekvata 
siffror på 
könsfödelningen 
eftersom vårt 
system inte är 
upplagt på det 
sättet. Vi tycker 
också att det är 
ett förlegat sätt 
att se på 
individer, 
eftersom det 
2019 borde 
finnas ett tredje 
kön.

År

 RJL
Andel deltagare som slutför 
kurs inom folkhögskolan

85 % 97 % 2018
Det här är svårt 
att få grepp på. 
Beroende på hur 
man räknar, 
slutför och fått 
behörigheter?

År

 RJL
Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil)
Antal kilometer egen 
bil/privatbil i tjänsten hittills i 
år, i relation till antal kilometer 

-20 % -0,9 % Tertial
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Mätetal Målvärde Resultat Analys  Periodicitet
egen bil/privatbil i tjänsten 
samma period 2017. 
Ackumulerade värden jan-
april (T1), jan-aug (T2) och 
jan-dec (T3). Bygger på 
utbetalad bilersättning via 
Heroma.

 RJL
Tjänsteresor, antal km poolbil 
och hyrbil (korttid)
Antal kilometer via regionens 
bilpool inklusive hyrbil hittills i 
år, i relation till antal kilometer 
via regionens bilpool inklusive 
hyrbil samma period 2017. 
Ackumulerade värden jan-
april (T1), jan-aug (T2) och 
jan-dec (T3).

-10 % Tertial

Kilometeruppföljning egna 
fordon
Gäller de fordon som tillhör 
Värnamo Folkhögskola och 
mäts genom att läsa av 
trippelmätare varje tertial.

Tertial 1 2019
Vi har minskat 
våra kilometer 
med egna 
fordon med 37%

Tertial

VO
Antal km, verksamhetens 
egna fordon
Uppföljning av körsträckan 
hos de fordon som ägs av 
verksamheten.

År

 RJL
Matsvinn per 
restaurangportion
Antal kg uppmätt matsvinn 
(kantinsvinn/beställningssvinn 
+ tallrikssvinn) för 
restaurangmåltider i relation 
till antal beställda/levererade 
portioner. Avser uppmätta 
mängder vid lunchservering 
under en veckas tid, måndag-
fredag, vid minst två 
tillfällen/år (mars respektive 
oktober). Ackumulerade 
värden jan-april (T1), jan-aug 
(T2) och jan-dec (T3). Sista 
mätperioden år 2017 utgör 
bas för beräkning av 
procentuell förändring.

-8 % 94,9 % Tertial 3 2018
Både kantin och 
tallrikssvinnet 
har minskat, 
vilket är 
glädjande.
Dock ser vi att 
antalet portioner 
också minskat.

Tertial

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

93 % 95,2 % Tertial 3 2017
Det är nästan 
hundraprocentigt 
och ligger inom 
felmarginalen.

Tertial

 RJL
Andel svenskodlad frukt och 

18 % 26,4 % Tertial
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Mätetal Målvärde Resultat Analys  Periodicitet
grönt
Inköpt svenskodlad 
(odlingsland Sverige) färsk 
frukt, bär, grönsaker och 
potatis, av totala inköpen för 
produktgrupperna.

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

68 % 77,8 % Tertial

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

55 % 49,5 % Tertial

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

95 % 89,5 % Tertial 3 2018
Mycket nöjda 
och hoppas på 
fortsatt fina 
resultat.

Tertial

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

90 % 92 % Feb 2018
Rektor har haft 
samtal med 
samtlig 
personal.

Månad

 RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade 
kompetensutvecklingsplaner i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 90 % 
av personalen ska ha en 
kompetensutvecklingsplan 
under de senaste 15 
månaderna. Observera att 
planer endast räknas om de 
är registrerade när personen 
är tillsvidareanställd.  Endast 
senaste planen räknas så 
medarbetare som byter  
arbetsplats inom Regionen 
kan bara bidra med en plan 
på den ena av 
arbetsplatserna – den där 
senaste planen togs fram.  
Rapporten uppdateras efter 
hel månad, dvs planer 

90 % 92 % Tertial 1 2018
Vi arbetar med 
att lägga in 
detta.

Tertial
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Mätetal Målvärde Resultat Analys  Periodicitet
inlagda i mars  kommer inte 
med förrän efter 
månadsskiftet till april och en 
helg  har passerat då diver-
rapporterna för Personal 
uppdaterats.

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

5 % 4,8 % Jun 2018
I samtliga fall 
där det finns 
sjukfrånvaro för 
vi dialog med 
personalen i 
fråga.

Månad

 RJL
Ekonomi i balans

0 tkr 1 330 tkr Månad

Statsbidragsvillkoren

Grundvillkor för statsbidrag  
Årlig årsredovisning Ja
Årlig verksamhetsplan Ja
Beskrivning och resultat av 
systematiskt kvalitetsarbete Ja
Policydokument för 
förstärkningsbidrag och kursdeltagare 
som har brister i det svenska språket Ja
Allmän kurs ska utgöra 15% och 
främst vända sig till deltagare som 
saknar grundläggande behörighet för 
högskolestudier Ja, hos oss utgör Allmän kurs ca.50 %. 

Erbjuda olika lärformer

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



30

Tydliga former för 
studerandeinflytande samt hantering av 
studeranderättsliga frågor

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

Lärartäthet motsvarande 1,8 
helårstjänster per 1000 dv rapporetrad 
verksamhet exkl. Förstärkningsbidrag 
och språkschablon Ja 

Värnamo 10/5 2019

Emil Alm, rektor



VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA 
2018

KOSTNADSSLAG BUDGET BOKSLUT

Personalkostn. Inkl soc avg 44,1 % -22 130  -22 385

Externa kostnader inkl. avskrivningar -  7 596 -   4 913

Internhyra inkl värme och el -  7 961 -   8 406

Övriga interna kostnader -  2 980 -   3 181

SUMMA KOSTNADER -40 667 -38 885

Regionbidrag 16 128 16 128

Statsbidrag 19 449 21 360

Utomlänsintäkter 700 732

Elevintäkter (kost, logi, mm) 4265 3 663

Övriga bidrag och intäkter 125 182

SUMMA INTÄKTER 40 667 42065

NETTO 0 3 180



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§81 Samproduktion dans - Regionsamverkan 
Sydsverige, Djurens karneval
Diarienummer: RJL 2019/413

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Beviljar 446 700 kr kronor till samproduktionen Djurens 
Karneval 

 Finansiering sker via budgetanslaget för kulturplanens 
genomförande

Sammanfattning 
Regionsamverkan Sydsverige samarbetar inom kulturområdet och 
har som målsättning att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige. 
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar 
man tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och 
en god välfärd. En samproduktion av en dansföreställning för 
barn har påbörjats efter beslut i Kulturutskottet för 
Regionsamverkan Sydsverige.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse RJL 2019/413 daterad 2019-04-23
 Samarbetsavtal Danssamverkan Sydsverige RJL 2019/413 
 Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2019 

beslutad av Kulturutskott 2018-11-14 RJL 2019/413
 Protokoll Regionsamverkan Sydsverige 

kulturutskottsmöte 2018-02-20 RJL 2019/413
 Positionspapper Kultur ”Ett enat Sydsverige skapar ett 

starkt Kultursverige”, Regionsamverkan Sydsverige 
RJL2017/2632 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-04-23 RJL 2019/413

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet

Tilldelning av medel till 
Regionsamverkan Sydsveriges 
Samproduktion dans Djurens Karneval 
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beviljar 446 700 kr kronor till samproduktionen Djurens Karneval 
 Finansiering sker via budgetanslaget för kulturplanens genomförande

Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige samarbetar inom kulturområdet och har som 
målsättning att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige. Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar man tillvara kulturens potential och 
betydelse för utveckling och en god välfärd. En samproduktion av en 
dansföreställning för barn har påbörjats efter beslut i Kulturutskottet för 
Regionsamverkan Sydsverige.

Information i ärendet
Bakgrund
År 2014 tog det första samverkansinitiativet form under namnet Sydostkultur 
Sydsvensk regionbildning, och ett år senare började idén om ett danssamarbete att 
formas. 2016 bildades Regionsamverkan Sydsverige och det formaliserades ett 
uppdrag inom utvecklingsprojektet ”Danssamverkan Sydsverige”. För projektets 
genomförande gjordes en ansökan hos Kulturrådet om ett treårigt 
utvecklingsbidrag. 2017 arbetade kulturutskottet inom Regionsamverkan 
Sydsverige fram ett positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt 
kultursverige” och utredningen ”Dans i Sydsverige” genomfördes.

Under insatser, prioritering 2 ”Sydsverige samverkar”, i Regionsamverkan 
Sydsveriges Positionspapper kultur så ska kulturpolitiken i Sydsverige:
- undanröja hinder för kulturproduktion över länsgränserna
”När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och resurser effektivt, och skapar 
både bredd och spets. Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar med oss av vårt utbud. 
Genom att föra en kulturpolitik som främjar samverkan och kunskapsutbyte 
mellan institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel
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RJL 2019/413

produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett utbud med större variation – 
mer kvalitet för fler.”

Den professionella dansen är ett gemensamt prioriterat utvecklingsområde i 
Sydsverige. 2016/2017 påbörjades utvecklingsprojektet Danssamverkan 
Sydsverige med mål att:
• Skapa samverkan mellan de sydsvenska institutionerna som arbetar med dans
• Förmedla speltillfällen för sydsvensk produktion
• Stärka arbetsmarknaden för dansverksamma i området
• Stärka dansens infrastruktur och ställning i Sydsverige

Det treåriga utvecklingsprojektet avslutas sommaren 2019. 
För att vidareutveckla samarbetet genomförs en dansproduktion under ett fjärde 
projektår 2019/2020 som ska fungera som gott exempel och modell för hela 
regionsamverkansarbetet såväl som nationellt/internationellt.

Utbud av och tillgänglighet till professionella dansföreställningar är begränsat. 
Dansen är i behov av att förstärka strukturerna för samverkan regionalt, 
interregionalt och nationellt. Det sker i ett aktivt samarbete mellan våra regionala 
institutioner. Som en del av Regionsamverkan Sydsverige Kultur har 
institutionerna Skånes Dansteater, Rum för Dans i Halland, Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, Byteatern Kalmar Länsteater och Smålands Musik och 
Teater i Jönköpings län fått i uppdrag att skapa ett långsiktigt samarbete för att 
invånarna i länen ska ha möjlighet att på lika villkor ta del av den dans som 
produceras hos ovanstående parter och därför påbörjat arbetet med 
samproduktionen ”Djurens Karneval”. Målsättningen är att skapa en hållbar 
plattform för turné över regiongränserna och som en del av denna målsättning har 
parterna fått i uppdrag att göra en samproduktion där parternas kunskaper och 
kompetenser kompletterar varandra och konstnärligt visar på den potential och 
kvalitet som finns inom dansen i Sydsverige. Ett annat mål med samproduktionen 
är att höja statusen av dans för barnpublik genom att skapa en fullödig 
scenkonstupplevelse av en internationell erkänd koreograf. 
        
”Djurens Karneval” 
Projektperiod: 2019.07.01 – 2020.04.26
Samproduktionen med arbetsnamnet ”Djurens Karneval” har premiär 29 februari 
2020 i Falkenberg och turné med 50 föreställningar pågår t.o.m. vecka 17 då 
projektet tar slut. Målgrupp är åk 3-5 och föreställningen kommer nå närmare 
10 000 barn. Efter projektets slut spelas produktionen även på BiBU 
Scenkonstbienal för unga och ev. Copenhagen Stage. Produktionen förvaltas av 
Skånes Dansteater. Ett samarbetsavtal reglerar samarbetet. Produktionens 
styrgrupp består av högsta chef, eller av denna utsedd, från varje part. 
Styrgruppen har gemensamt det konstnärliga ansvaret och det konstnärliga teamet 
bestäms i konsensus.
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Kostnader 2019-2020
Personal 
(dansare, tekniker, projektledning, administration, 
marknadskommunikation, publikarbete, verkstäder)

3 000 000 kr

Upphovsrätter och arvoden konstnärligt team 
(upphovsmän) inkl resekostnader

800 000 kr

Produktionskostnader 
(material, resor, transporter, marknadsföring, 
danskunskapande etc) 

450 000 kr

Lokaler och övrigt 350 000 kr
Turnékostnader 6 veckor 
(löner, resor, transport, boende, traktamente, övrigt)

1 380 000 kr

SUMMA 5 980 000 kr

Finansiering 2019-2020
Skånes Dansteater (egen insats, in kind) 1 900 000 kr
Byteatern Kalmar Länsteater (egen insats, in kind) 450 000 kr
Regionteatern Blekinge Kronoberg (egen insats, in kind) 450 000 kr
Smålands Musik och Teater (egen insats, in kind) 250 000 kr
Rum för dans Halland (egen insats, in kind) 250 000 kr
Region Blekinge 446 700 kr*
Region Halland 446 700 kr*
Region Jönköpings län 446 700 kr*
Region Kalmar län 446 700 kr*
Region Kronoberg 446 700 kr*
Region Skåne 446 700 kr*
Summa 5 980 000 kr

* Produktion inkl. en veckas turné i respektive region (produktion 216 700 kr, 
turné 230 000 kr). 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse RJL 2019/413 daterad 2019-04-23
 Samarbetsavtal Danssamverkan Sydsverige RJL 2019/413 
 Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2019 beslutad av 

Kulturutskott 2018-11-14 RJL 2019/413
 Protokoll Regionsamverkan Sydsverige kulturutskottsmöte 20180220 RJL 

2019/413
 Positionspapper Kultur ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt 

Kultursverige”, Regionsamverkan Sydsverige RJL2017/2632 

Beslut skickas till
Utbildning och kultur - stab
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Direktör Utbildning och kultur
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Samproduktion dans 2019/2020
Danssamverkan Sydsverige – utvecklingsprojekt kring 
danssamverkan
Den professionella dansen är ett gemensamt prioriterat utvecklingsområde i 
Sydsverige. 2016/2017 påbörjades utvecklingsprojektet Danssamverkan 
Sydsverige med mål att:

 Skapa samverkan mellan de sydsvenska institutionerna som arbetar med 
dans

 Förmedla speltillfällen för sydsvensk produktion
 Stärka arbetsmarknaden för dansverksamma i området
 Stärka dansens infrastruktur och ställning i Sydsverige

För projektets genomförande gjordes en ansökan hos Kulturrådet om ett treårigt 
utvecklingsbidrag. Det treåriga utvecklingsprojektet avslutas sommaren 2019. 

Gemensam dansproduktion – år 4
För att vidareutveckla samarbetet genomförs en dansproduktion år 4 
(2019/2020). Målet är att ta fram och erbjuda en stor dansföreställning som är 
större, rikare och mer magisk än vad en fristående grupp klarar, som spelas i hela 
södra Sverige och som kan fungera som gott exempel och modell för hela 
regionsamverkansarbetet såväl som nationellt/internationellt.

Formalia
Projektägare: Skånes Dansteater

Kontakt hos regionerna: Blekinge

Tidplan
Projektperiod: 2019-07-01 – 2020-04-26

Premiär 2020-02-29 i Falkenberg

Turné i alla sex regioner: 2020-02-29 - 2020-04-26. 

Totalt blir det 50 föreställningar som kommer att nå cirka 10 000 barn. 



REGION KRONOBERG
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Efter projektets slut kommer föreställningen ska även visas i anslutning till BiBU 
och i Köpenhamn.

Om föreställningen
Den spanska koreografen Marcos Morau gör sin första barnproduktion för 9-11 
år. Utgångspunkten är Camille Saint- Saïns, Djurens Karneval. 

Budget 
Inriktningsbeslut kring finansiering av år 4 fattades av RSS KU 2018-02-20 i 
Varberg. Formellt beslut om finansiering och upplägg år 4 fattas precis som 
tidigare i respektive region. Möjlighet finns att fördela kostnader mellan 2019 och 
2020 för år 4.

Kostnader 2019-2020
Personal (dansare, tekniker, projektledning, administration, 
marknadskommunikation, publikarbete, verkstäder)

3 000 000 kr

Upphovsrätter och arvoden konstnärligt team 
(upphovsmän) inkl resekostnader

800 000 kr

Produktionskostnader (material, resor, transporter, 
marknadsföring, danskunskapande etc) 

450 000 kr

Lokaler och övrigt 350 000 kr

Turnékostnader 6 veckor (löner, resor, transport, boende, 
traktamente, övrigt)

1 380 000 kr

SUMMA 5 980 000 kr

Finansiering 2019-2020
Skånes Dansteater (egen insats, in kind) 1 900 000 kr

Byteatern Kalmar Länsteater (egen insats, in kind) 450 000 kr

Regionteatern Blekinge Kronoberg (egen insats, in kind) 450 000 kr

Smålands Musik och Teater (egen insats, in kind) 250 000 kr

Rum för dans Halland (egen insats, in kind) 250 000 kr

Region Blekinge 446 700 kr*

Region Halland 446 700 kr*

Region Jönköpings län 446 700 kr*

Region Kalmar län 446 700 kr*

Region Kronoberg 446 700 kr*

Region Skåne 446 700 kr*

Summa 5 980 000 kr
* Produktion inkl. en veckas turné i respektive region (produktion 216 700 kr, 
turné 230 000 kr). 



Skånes Dansteater Belonging foto Malin Arnesson
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Regionsamverkan Sydsverige kultur 

Handlingsplan 2019-2022 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda 

invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar 

sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon.   

Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En 

mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas 

fram och utvecklas. 

Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska målen 

och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom 

att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse 

för utveckling och en god välfärd. 

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för 

framtida kultursamverkan: 

 

 Sydsverige lockar 

 Sydsverige samverkar 

 Sydsverige tillgängliggör 

 

Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer. 

Handlingsplanen revideras vid behov. 

 

Kulturpolitisk påverkan 
Regionsamverkan Sydsverige samarbetar inom kulturområdet och har som målsättning att skapa en 
hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar 
tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att 
Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.  
 

 Utveckling av kultursamverkansmodellen 

 Gemensam beredning inför remissyttranden 

 Verka för att Regionsamverkan Sydsverige ska få nationella kulturpolitiska uppdrag 

 Gemensam kunskapsuppbyggnad  

 



 
 

 
 

Scenkonst 

Dans 

Utbud av och tillgänglighet till professionella dansföreställningar är begränsat. Dansen är i behov av 

att förstärka strukturerna för samverkan regionalt, interregionalt och nationellt. Det sker i ett aktivt 

samarbete mellan våra regionala institutioner.  

  

 Samproduktion av barnföreställning 

 Publikutveckling 

 Turnésamarbeten 

 Kompetensutveckling inom teknik, marknad och, produktion  

 

Musik och teater 

 Utreda förutsättningarna för utökad turné- och produktionssamverkan inom musik och 

teater.  

 

Bild och form 

Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten – Regionsamverkan 

Sydsverige gör gemensamma insatser för att synliggöra den professionella bild- och formkonsten i 

södra Sverige nationellt och internationellt. Tre utvecklingsområden har identifierats: 

 Växelverkan mellan stad och landsbygd 

 Kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte 

 Internationella nätverk 
 

Form, design och arkitektur 
Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur 

 

 Form design Center Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige. 

 

Kulturella och kreativa näringar 
Regionerna samordnar utvecklingsinsatser kring kulturella och kreativa näringar 

 

 interkommunalt, 

 mellan politikområden, 

 med akademin, 

 internationellt. 

 

 



 
 

 
 

Film och rörlig bild 

Filmområdet omfattar såväl filmkulturell verksamhet som filmproduktion och spänner därigenom 

över flera sak- och politikområden. Den nya statliga filmpolitiken och utvecklingen på området skapar 

nya förutsättningar och utmaningar för den regionala filmpolitiken. 

 Stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet 

 Öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige. Lyfta frågan om gemensamma 

insatser för att stärka området till styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. 

 

Bibliotek och läsfrämjande 
Samverkan kring metod- och kompetensutveckling behövs för att regional biblioteksverksamhet och 

folkbiblioteken ska kunna möta den statliga bibliotekssatsningen. Professionalitet gällande metoder 

och teorier inom läsfrämjandeområdet behöver stärkas och det finns behov av riktade insatser mot 

särskilda målgrupper.  

 

 Läsfrämjande 

 Resursbibliotek för minoritetslitteratur 

 Bibliotek för unga 

 Digital utveckling 

 

Litteratur 
Litteraturen har en viktig roll i samhället: som konstart, som språk- och kulturbärare samt som en 

garant för demokratin.  

 

 Stärka litteraturen som konstform 

 

Övriga samarbeten 
Det kulturpolitiska positionspappret har inneburit att de regionala aktörerna inom olika områden styr 

mot ökad samverkan inom sydsvensk geografi. Det gäller t.ex. pågående utvecklingsarbete inom glas 

- Swedish Glass Net, kulturarv, slöjd och enskilda arkiv.  



 
 

 

   2018-02-20 
 

Regionsamverkan Sydsverige 
Varberg  

 

Närvarande  
Lovisa Aldrin, Maria Ward, Pernilla Sjöberg, Ivar Wenster, Ragnar Lindberg, 

Maud Lanne 

Tjänstepersoner  
Malena Sandgren, Maria Agestam, Görel Abramsson, Emelie Johansson, Jessica Linde, Jörgen 

Lindvall, Mats Hallberg 

 

1. Projektbeskrivning/beslutsunderlag för pilotprojekt Dansproduktion 

Sydsverige 
 

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott gav projektet Danssamverkan Sydsverige 

klartecken att gå vidare med en samproduktion för barn under 2019–2020, enligt 

bifogat underlag. Ekonomiska beslut bereds och fattas som tidigare inom respektive 

region. 

 
Tjänstepersonerna från Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län hade 

mandat från sina regioner att godkänna en fortsättning av framtagandet av en 

samproduktion inom Danssamverkan Sydsverige. 

 
 

Övrigt 
Upplägget för Regionsamverkan Sydsveriges deltagande i Almedalen gicks igenom. 

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott arrangerar ett seminarium den 4 juli,  

kl 14:30, i Öresundshus, Donners plats, Visby.  

 

Lovisa Aldrin avtackades. 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§83 Granskning av arbetet med 
kompetensförsörjningen för näringslivet i 
Jönköping
Diarienummer: RJL 2019/723

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig om de 
rekommendationer som förslagits som åtgärder för att uppnå ett 
ändamålsenligt arbete för att stödja kompetensförsörjningen i 
länet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
 Revisionsrapport Granskning av ANA:s arbete med 

kompetensförsörjning för näringslivet i Jönköpings län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden meddelar att eventuella synpunkter lämnas vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

ANA:s arbete med 
kompetensförsörjning för näringslivet i 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig om de rekommendationer 
som förslagits som åtgärder för att uppnå ett ändamålsenligt arbete för att stödja 
kompetensförsörjningen i länet.

Information i ärendet 
Revisorerna granskar och bedömer nämndens arbete med kompetensförsörjning 
för näringslivet i Jönköpings län mot sex angivna kontrollmål. Dessa kontrollmål 
har bedömts enligt nedan: 

Kontrollmål som är uppfyllda
 Det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för arbetet 

med kompetensförsörjning
 Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för nämndens 

arbete för att stödja kompetensförsörjningen till länets näringsliv

Kontrollmål som ej uppfylls
 Nämnden bryter ner övergripande mål i aktiviteter och åtgärder i tillräcklig 

omfattning

Kontrollmål som är delvis uppfyllda
 Nämnden har kartlagt näringslivets kompetensbehov och har kännedom 

om bristyrken och var kompetens saknas
 Det finns ett välfungerande samarbete och kommunikation mellan Region 

Jönköpings län och länets kommuner vad gäller att stödja 
kompetensförsörjningen till näringslivet
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 Nämnden och förvaltningen följer upp arbetet för att stödja 
kompetensförsörjningen i regionen och utvärderar genomförda aktiviteter 
och åtgärder

Svar på rekommendationerna
Utifrån de rekommendation som revisorerna lämnar kommer nämnden att vidta 
följande åtgärder för att utveckla arbetet med kompetensförsörjning för 
näringslivet i Jönköpings län:

Bryta ner övergripande mål i aktiviteter och åtgärder, samt att systematiskt 
följa upp dessa

 Nämnden bryter ner övergripande mål i aktiviteter och åtgärder i tillräcklig 
omfattning

Nämnden kan liksom revisorerna konstatera att det finns aktuella mål- och 
styrdokument som ligger till grund för arbetet med kompetensförsörjning, samt att 
det finns en ansvarsfördelning och organisation på tjänstemannanivå som har i 
uppdrag att arbeta med frågor som rör näringslivets kompetensförsörjning. 
Revisionen konstaterar vidare att endast delar av nämndens uppdrag att stödja 
kompetensförsörjningen blir föremål för uppföljning i samband med 
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. De påpekar också att det i övrigt 
inte sker någon systematisk uppföljning av nämndens uppdrag att stödja 
kompetensförsörjningen i länet. 

Svar: Med den nya regionala utvecklingsstrategin och kopplade handlingsplaner 
samt fastställda indikatorer kommer nämnden att ges betydligt bättre 
förutsättningar att hantera de brister som revisionen konstaterat. Det ger även 
nämnden nya redskap för att utveckla uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Detta 
kommer även att ge väsentligt bättre underlag för återkoppling i tertial- och 
delårsrapporter, samt i årsredovisningen.

Genomföra en omfattande analys av näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov i regionen

 Nämnden har kartlagt näringslivets kompetensbehov och har kännedom 
om bristyrken och var kompetens saknas

Revisorerna konstaterar också att nämnden har kännedom om bristyrken och var 
kompetens saknas utifrån de analyser som samlas in från olika aktörer i syfte att 
kartlägga näringslivets kompetensbehov.
Däremot saknar revisorerna en mer omfattande analys av 
kompetensförsörjningsbehovet både på kort och lång sikt. En sådan analys av 
kompetensförsörjningsbehovet skulle gynna det fortsatta arbetet för både regionen 
och kommunerna. 
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Svar: Nämnden delar denna uppfattning och vill därför hänvisa till den politiska 
process som nu pågår för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) och 
handlingsplaner kopplade till den nya RUS:en. I detta arbete ingår även att ta fram 
adekvata indikatorer för att utveckla uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Den 
nya RUS:en, handlingsplanerna och indikatorerna kommer att betydligt förstärka 
analys- och prognosarbetet. 
Till detta kommer att regionfullmäktige i sin budget för 2019 har inlett en process 
att förstärka enheten regional utveckling. Det kommer ge nämnden bättre 
förutsättningar att förstärka arbetet inom kompetensförsörjningsområdet och även 
hantera de brister som revisionen lyft i sin revisionsrapport.

Synliggöra arbetet med dess effekter gentemot regionens intressenter

 Nämnden och förvaltningen följer upp arbetet för att stödja 
kompetensförsörjningen i regionen och utvärderar genomförda aktiviteter 
och åtgärder

Revisionen noterar att det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till 
grund för arbetet med kompetensförsörjning, men att dessa övergripande mål inte 
har brutits ned tillräckligt i aktiviteter och åtgärder. Det är svårt att utifrån 
nämndens antagna verksamhetsplan och på regional utvecklings webbsida få en 
uppfattning om vilka aktiviteter och åtgärder som nämnden avser göra, menar 
revisionen. Revisorerna noterar också att handlingsplaner och mätbara mål eller 
indikatorer saknas, vilket försvårar bedömningen av måluppfyllelsen. Vidare 
anser revisorerna att de mål som finns i budgeten för 2018 och i den nuvarande 
RUS:en avseende näringslivets kompetensförsörjning inte heller är nedbrutna i 
aktiviteter och åtgärder i tillräcklig omfattning. 

Svar: Nämnden är övertygad om att dessa brister kommer att åtgärdas genom den 
nya regionala utvecklingsstrategin med kopplade handlingsplaner. Det kommer ge 
nämnden bättre förutsättningar att fastställa aktiviteter och åtgärder. Genom de 
indikatorer som ska fastställas möjliggörs dessutom en bättre uppföljning och 
utvärdering av de beslutade målen. 

Utveckla samarbetet med länets kommuner

 Det finns ett välfungerande samarbete och kommunikation mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner vad gäller att stödja 
kompetensförsörjningen till näringslivet

Svar: Vi delar revisionens bedömning att ANA:s roll inom ramen för samverkan 
med länets kommuner behöver klargöras vad avser 
kompetensförsörjningsområdet. Både nämnden och kommunerna ser näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov som ett viktigt utvecklings- och samverkansområde. 
Utifrån uppdraget i 2019 års budget håller ett ledningssystem för länets utveckling 
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och tillväxt på att tas fram kopplat till den regionala utvecklingsstratetgin. Det är 
viktigt att nämnden utvecklar former för att synliggöra arbetet och dess effekter 
gentemot olika intressenter som exempelvis länets kommuner, näringslivet och 
utbildningsväsendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
 Revisionsrapport Granskning av ANA:s arbete med kompetensförsörjning 

för näringslivet i Jönköpings län

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 6-14
Tid: 2019-03-27, kl 13.30-16.00

Plats: Videokonferensrummet, Regionens hus

§ 11 Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas av regionfullmäktiges presidium direkt 
till nämnd eller styrelse. 

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 godkänna delårsrapport per april 2019

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

 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområden

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

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas. 

Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.

Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 33 mål (73 procent) helt 
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott 
på 430 miljoner kronor, den största förklaringen till tertialets stora 
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budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där finansiella placeringars 
marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. Helårsprognosen pekar 
på ett överskott med 410 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än 
budgeterat årsresultat. Årets resultat bidrar till finansieringen av det omfattande 
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer 
och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Inledning 
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksgymnasier Stora 

Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksgymnasium, två folkhögskolor 

Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola, Smålands Musik och Teater samt kultur 

och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar även för flera olika typer av bidrag och 

ersättningar till skolor, organisationer och arrangörer. 

Inom Utbildning och kultur arbetar ca 330 medarbetare som genom kultur och kunnande, lust 

och lärande vill skapa ett rikt liv i en kreativ region. Utbildning och kultur har en 

bruttoomslutning på ca 450 miljoner kronor. 

Båda våra naturbruksgymnasier och våra folkhögskolor har ett positivt söktryck. Antalet 

deltagare på Etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har däremot sjunkit 

kraftigt, detta innebär att även deltagarunderlaget till allmän kurs minskat. 

Värnamo folkhögskola har tilldelats 5,2 mnkr från Allmänna arvsfonden för att starta upp ett 

teaterprojekt för deltagare med intellektuell funktionsvariation. Projektet är tvåårigt och i 

dagsläget pågår antagning av deltagare. 

Mätetalet publik i och utanför Smålands musik och teater uppfyller inte tertialets uppsatta 

målvärde och viss oro finns för att inte heller årets målvärde kommer att nås. 

Under mars månad presenterade organisationspsykologerna sin slutrapport som visar att 

Smålands musik och teaters interna problem bottnar i en historisk konflikt, men att det finns 

förutsättningar för utveckling och förändring. 

Under årets första månader har externrevision inom miljöområdet genomförts på 4 av våra 6 

verksamheter. Samtliga verksamheter som reviderats har godkänts. 

Verksamhetsområdet har fortsatt stabil ekonomi och prognosen pekar på en positiv 

budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Naturbruksgymnasiernas prognos är också positiv och uppgår i 

dagsläget till 0,6 mnkr. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-04-30 Andel 2018-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

13 69% 7 44% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 5% 2 12% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 26% 7 44% 

Antal mätetal som 
mäts 

19 100% 16 100% 

I tabellen redovisas mätetal beslutade av regionfullmäktige och nämnd 

När det gäller publik vid föreställningar till barn och unga når vi uppsatt mål, däremot når inte 

verksamheten mätetalet för publik i och utanför kulturhuset Spira under årets första tertial. 

Tjänsteresor med egen bil och tjänsteresor med poolbil har minskat betydligt under årets 

första fyra månader. En av anledningarna kan vara att vi satsat mycket på att utbilda personal i 

digital mötesteknik och att det vid inbjudan till möten och konferenser ges möjlighet att delta 

via länk samt att antalet kilometer med verksamhetens egna fordon ökat. 

När det gäller andelen ekologiska livsmedel och andelen kaffe, te och kakao med sociala och 

etiska krav når vi ännu inte målet men vi kan se att utvecklingen går långsamt åt rätt håll. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 

naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med 

hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 

arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: 

Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 

dimensionering och inriktning 

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets 

aktörer 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningen för att starta arbete 
med att etablera öppen testbädd 

Ej påbörjad, beräknas starta under hösten. 

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

Följa upp relevanta delar i 
naturbruksutredningen 

Ej påbörjad, beräknas starta under hösten. 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 

kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria 

kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och 

fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings 

län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Publik Smålands 

28 000 23 921 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. 
Förklaringen är att produktionen Melancholia och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

konsertserierna haft betydligt lägre publik än planerat. 
Dessutom har vi haft färre stora uthyrningar under våren. 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför kulturhuset 
Spira 

7 000 5 185 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. I 
Värnamo framfördes teaterproduktionen Melancholia vid 
två tillfällen istället för tre planerade. Det har även varit en 
tidsmässig förskjutning på den turnerande 
barnproduktionen, samt den fjärde delen i musikcaféserien 
som i år spelas under maj månad. 

 
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 500 7 056 Vi har nått periodiserat mål för första tertialet. Vi har ett 
utbud för barn och unga med hög kvalitet vilket verkar 
uppskattas av skolorna. 

 
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

77 % 96 % Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i länets 
samtliga kommuner. Smålands musik och teater har en 
kommun kvar att nå. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med 

kommuner och/eller lokala aktörer 

Uppdrag/mål: 

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

smakriktningar 

Uppdrag/mål: 

Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera 

Hittills under 2019 har amatörer medverkat i produktionerna Fröken Julie och Melancholia. 

Även amatörer samt elever vid musikhögskolan i Göteborg har medverkat vid flera 

produktioner under våren. 

Uppdrag/mål: 

Smålands Musik och Teater ska skapa fler kulturella möten 

Smålands musik och teater har en omfattande verksamhet mot civilsamhället. Bland annat 

genom uthyrning av lokaler, samverkan med kommuner och teaterföreningar och 

amatörorkestrar och körer. 

Popup är en etablerad teaterform som erbjuds i länet. Vi erbjuder kommunerna sju olika korta 

program som framförs med två till tre skådespelare och musiker, ingen rekvisita behövs.. 

Konceptet speglingar som är ett öppet diskussionsforum som även streamas fortsätter under 

2019. Speglingar är ett forum där vi belyser, kommenterar och fördjupar oss i samtiden 

genom samtal och seminarier eller scenkonst i olika former – ofta med en koppling till vad 

som spelas på våra scener 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

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

Ej Klart 

  

Uppdrag/mål: 

Verka för att länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet 

inom både bredd och spets 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
En utmaning som gymnasieskolorna har är att få fler elever att nå gymnasieexamen. Genom 

skolans arbete med elevhälsa, frånvaro och systematisk uppföljning av elevernas 

studieresultat kan man se en tendens till att fler elever kommer att nå examen. 

Publiken i Jönköping och Värnamo har erbjudits en unik upplevelse som fått stort nationellt 

genomslag, nämligen teaterproduktionen Melancholia. Unga Spira har mött 4000 barn i 

Rytmen 2.0 och det värdsberömda danskompaniet Batcheva har varit på bejublat besök i 

Spira. 

Inom Kultur och utveckling pågår projektet Kulturrätten som undersöker och bygger upp en 

struktur för hur skola och länets kulturorganisation kan samverka med syftet att stärka kultur 

för barn och unga i länet. 

Verksamhetsmått Utbildning 

Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring Budget 2019 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 6 964 7 837 -873 12 700 

Egna folkhögskolor -
 uppdragsutbildning 

345 852 -507  

Övriga folkhögskolor - deltagarveckor 
(utfall redovisas vid årsbokslut) 

   26 700 

Summa 7 309 8 689 -1 380  

Gymnasieutbildning naturbruk -
 elevveckor 

7 760 7 088 672  

Uppdragsutbildning naturbruk -
 elevveckor 

1 647 1 363 284  

Summa 9 407 8 451 956  

Etableringskursen har färre deltagare under 2019. Många elever som genomfört 

etableringskursen har tidigare fortsatt till allmän linje vilket gör att även dessa deltagarveckor 

sjunker. 

Verksamhetsmått Smålands musik och teater 

Smålands musik och teater Utfall 2019-04 
Budget 2019-

04 
Budgetavvikel

se 
Utfall 2018-04 

Publik Kulturhuset Spira 23 921 28 000 -4 079 24 253 

Publik utanför Kulturhuset Spira 5 185 7 000 -1 815 6 892 

Totalt antal publik 29 106 35 000 -5 894 31 145 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 158   175 

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

52   87 

Totalt antal föreställningar 210   262 

Publik per föreställning Kulturhuset 151   139 
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Spira 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

100   79 

Publik per föreställning 139   118 

Strategiska mål: 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog 

med civilsamhället 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Analys 

Ta fram handlingsplaner kopplade till 
Kulturplanen 

Utbildning och kultur har 2 handlingsplaner i aktiv process i 
samverkan med interna och externa 
verksamheter/organisationer. 

Årliga dialogmöten (kultur) Kulturforum 2019 genomförs i november med fokus på 
barn och ungas kultur. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -34,2 % Totalt minskar hela verksamhetsområdet sina tjänsteresor 
med privat bil. Naturbruksgymnasierna sänker sina privata 
bilsresor kraftigt. Folkhögskolorna minskar marginellt 
medan Smålands musik och teater samt Kultur och 
utveckling ökar. Den kraftiga procentuella minskningen 
beror på att det totala antalet körda mil inte är så många. 

 
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % -55,1 % Verksamheten Kultur och utveckling har införskaffat ny 
utrustning för att genomföra resfria möten, vilket kan vara 
en bidragande orsak till deras positiva resultat. Smålands 
musik och teater och Kultur och utveckling har använt 
privat bil i större utsträckning vilket också kan förklara 
minskandet av poolbilanvändningen. Naturbruken minskar 
sina resor kraftigt. 

 
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-17 % -42 % Verksamhetsområdet följer Region Jönköpings läns -
 Riktlinje för möten och resor 

 
Tjänsteresor, antal 

0 % -60 % Verksamhetsområdet följer Region Jönköpings läns -
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

km utrikesflyg  Riktlinje för möten och resor 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Verksamheterna känner till och utgår från Riktlinjer för 
möten och resor. Vid inbjudan till 
konferenser/utbildningsdagar tar verksamheterna hänsyn 
till att kunna delta via länk, vid behov anpassas start/sluttid, 
samåkning uppmanas och i första hand väljs en plats som 
ligger tillgänglig för kollektivtrafik eller gång-/cykelavstånd. 

  

Utbildning i digital mötesteknik Respektive verksamhet inom Utbildning och kultur 
analyserar behovet av utbildning i digital mötesteknik och 
erbjuder berörd personal detta. 

Installera utrustning för att möjliggöra resfria 
möten 

Respektive verksamhet inom Utbildning och kultur har 
analyserat sitt behov av utrustning för att genomföra resfria 
möten. 

Främja ett ökat cyklande bland personal inom 
Utbildning och kultur 

Verksamheter inom Utbildning och kultur med behov av el-
cyklar införskaffar detta till verksamheten för att främja ett 
mer hållbart resande. 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Aktiviteter Analys 

RH-checklista 2019 Verksamheterna inom Utbildning och kultur har gått 
igenom sina riskhanteringslistor  (RH-checklista) och 
uppdaterat dessa. 

Uppdrag/mål: 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 64 % Verksamheterna arbetar aktivt med att minska matsvinnet 
genom att informera elever/deltagare och personal, 
arrangera slängfria veckor samt att någon verksamhet har 
minskat tallrikarnas storlek. Till hösten ska de olika 
verksamheterna inom Utbildning och kultur satsa på att 
rapportera matsvinnet samma vecka. 

 

Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta 
upp en målsättning för att minska matsvinnet 
samt ge förslag på åtgärder för att minska 
detta. 

Sörängens folkhögskola, Värnamo folkhögskola, Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads 
Naturbrukscentrum mäter sitt matavfall 2 gånger/år. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje 

hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk 
och ägg 

93 % 94,6 % Alla verksamheter utom Sörängens folkhögskola når målet, 
uppföljning kommer att göras på verksamheten. 

 
Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

18 % 24,9 % Tenhults Naturbruksgymnasium använder mycket av 
skolans egenodlade produkter, vilket inte syns i resultatet. 
Övriga verksamheter klarar målet. 

 
Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

68 % 82,4 % Alla verksamheter uppnår målet. 

 
Andel ekologiska 
livsmedel 

55 % 44,8 % Utvecklingen går långsamt men åt rätt håll. 
Verksamheterna upplever att det överlag är svårt att få tag 
i ekologiska livsmedel. Stora Segerstads 
Naturbrukscentrum väljer svenskt före ekologiskt. 

 
Andel kaffe, te och 
kakao med sociala 
och etiska krav 

95 % 89,1 % Felbeställningar är troligtvis en orsak till att inte högre 
målvärde nås. Berörda verksamheter analyserar sina 
beställningar. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter 
säsong 

Tenhults Naturbruksgymnasium använder mycket av 
skolans egenodlade produkter. Stora Segerstads 
naturbrukscentrum har påbörjat ett arbete med att utreda 
om skolan kan leverera ägg till produktionsköken i Region 
Jönköpings län. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med 

nya krav 

Framgångsfaktorer: 

Tillgång till kunniga medarbetare 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 93 % Vi når målet för medarbetarsamtal. 

 
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 89 % Vi når nästan målet. Ett fåtal kompetensutvecklingsplaner 
saknas. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,3 % 4,1 % Vi har några långtidssjukskrivningar som påverkar utfallet. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Utbildning och kultur erbjuder alla nyanställda heltid 
förutsatt att kostnaden ryms inom fastställd budgetram. 

Bilda en arbetsmiljökommitté för att lyfta 
såväl fysik som psykosocial arbetsmiljö. 

Arbetsmiljökommitten har genomfört 2 sammankomster. 

Komplettera befintlig handlingsplan för det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Samtliga chefer deltar i nätverk för engagerat ledarskap. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Aktiviteter Analys 

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

Samtal pågår. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Ekonomi i balans 

0 tkr 2 617 tkr Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 2,6 
mnkr efter första tertialet. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv 1,6 mnkr. 
Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända 
beräknas minska kraftigt under året. Även extraveckorna 
beräknas sjunka. Detta innebär att intäkterna sjunker 
ganska drastiskt resten av året. 

Budgetavvikelsen för  Smålands musik och teater är positiv 
och uppgår för perioden till 0,4 mnkr. 

Övrig kultur samt, kulturbidrag och gestaltning har i 
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. 

 
Prognos 

0 tkr 1 600 tkr Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget överskott på 1,6 mnkr. För våra egna 
folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på 1,1 
mnkr. Avvikelsen förklaras till största del av ökade 
statsbidrag. Etableringskursens omfattning kommer att 
minska rejält under året. 

För folkhögskolor som drivs av annan huvudman än 
regionen beräknas ingen budgetavvikelse i dagsläget. Det 
är först efter genomförd vårterminsfakturering i juni som 
man möjligen kan se en tendens hur elevveckovolymen 
kommer att utvecklas 

Smålands Musik och Teaters prognos visar på 
budgetbalans. 

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 
0,5 mnkr. Det beror främst på uppkomna vakanser. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. 
Resultatet beräknas bli 0,6 mnkr men kan komma att 
förändras efter höstens antagning. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete med en aktiv regional utveckling och för en hälso- 

och sjukvård av hög klass för att vara bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och 

åldras på för alla. 

I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är 

Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset nummer två och Länssjukhuset Ryhov 

nummer sju. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarna i Jönköpings län 

har störst förtroende för i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med 

tillgängligheten.   

Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. Arbete pågår med attraktivitet och tillgänglighet, innovation och företagande, 

hållbarhet, kompetensförsörjning och internationalisering. Några exempel är smart 

specialisering, jämställd regional tillväxt, cirkulär ekonomi, bredband och digitalisering.  I 

arbetet med att revidera regional utvecklingsstrategi arbetas mål i Agenda 2030 in. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med 

uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag. 

Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas för att nå målet att ha Sveriges bästa digitala 

vård. Om- och nybyggnationer samt utbyte och förnyelse av utrustning pågår och planeras i 

sjukvården i alla delar av länet. 

Publikmål för barn inom Smålands Musik och teater nås men inte övriga publikmål. 

Inom Länstrafiken ses en resandeminskning förutom inom serviceresor, som ökar. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region 

Jönköpings län. Förberedelser för revidering av program för hållbar utveckling har startat. 

Målen för att minska inrikes och utrikes flygresor nås med råge.  

Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari. Mikrosystemfestivalen 

genomfördes i slutet av februari med stort internationellt deltagande.  

Sjukfrånvaron minskar och arbetet med hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser fortsätter. 

Kompetensförsörjning är i fokus och kompetensförsörjningsplaner tas fram i hela 

verksamheten. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i enlighet med 

planering. Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och 

chefsprogram fortsätter. 

Efter första tertialet visar det ekonomiska utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 

miljoner kronor högre än periodbudget. Den största förklaringen till tertialets stora budgetavvikelse 

avser ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) där 

finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet. 

Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer än budgeterat.  

Verksamhetens nettokostnad är 32 miljoner kronor bättre än budget medan skatter, utjämning 

och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att verksamhetens 

resultat per april är drygt 12 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade 

årsresultatet är ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 miljoner kronor högre än 

budgeten på 375 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 

mål uppnås. 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 

bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för 

regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-04-30 Andel 2018-04-30 Andel 

Antal mätetal 
som är uppfyllda 

19 42 % 12 32 % 

Antal mätetal 
som är delvis 
uppfyllda 

14 31 % 14 38 % 

Antal mätetal 
som inte är 
uppfyllda 

12 27 % 11 30 % 

Antal mätetal 
som mäts i 
delåret 

45  37  

Tabellen beskriver mätetal beslutade av regionfullmäktige 

 
Måluppfyllelse per perspektiv 
 

 

Efter 4 månader uppfylls 73 % av mätetalen helt eller delvis. Inom medborgare kund är det 

tillgänglighet samt publikmått för Smålands Musik och Teater där måluppfyllelse inte nås. 

Inom process produktion är det antal resor Länstrafiken samt vårdprevention där inte 

måluppfyllelse nås. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Under de första fyra månaderna har arbetet inom regional utveckling haft ett stort fokus på 

revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Remissvar har hanterats och presenterats 

på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga sammanhang. 

Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet finns om strategins vikt och 

betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. 

Regional utveckling är också i en förändringsfas med ökade anslag till enheten. Arbetet med 

att rekrytera chefer inom de olika områdena har påbörjats och rekryteringarna har fallit 

mycket väl ut med kompetenta och erfarna sökande. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster 

som kunnat prioriteras. Trots den korta tiden har de utökade resurserna redan börjat bidra till 

ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta fler av de nationella uppdragen.  
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Prioriteringar och Strategiska mål 

Prioriteringar Strategiska mål  

Innovation och företagande Region Jönköpings län strävar efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela 
länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en 
miljödriven näringslivsutveckling samt ökad 
konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor 
kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete, en 
väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning 
och arbetsliv samt till att matchningen på 
arbetsmarknaden i länet stärks. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika 
möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som 
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; 
vara en del av det framväxande e-samhället; 
utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt 
förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, 
kultur och fritid 

Internationellt samarbete Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande 
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, 
främjar anpassningen till energi-, miljö- och 
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten 
och partnerskap i Sverige och andra länder för en 
hållbar utveckling på en global marknad. 

Verktyg för regional utveckling Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- 
och utvecklingsarbetet genom en strategisk 
samordning av länets kommuner, näringsliv och 
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som 
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska 
satsningar inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. 

Hållbarhet  Region Jönköpings län verkar för att arbetet med 
hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda 
möjligheter till boende, arbete, företagande, 
utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 
ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar 
för god hälsa och ett bra liv för alla. 
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Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i 

hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och 

mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för 

landsbygdsföretag. 

Framgångsfaktorer 

Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

Förbättrat företagsklimat i länet 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Fokuserad satsning på länets 
framtida strategi för smart 
specialisering 

Utifrån arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin pågår ett 
arbete med att ta fram en strategi för smart specialisering som ska  
komplettera innovationsstrategin och bidra till den regionala 
utvecklingsstrategins genomförande. Strategin antar en progressiv 
hållning och utgår från länets identifierade styrkeområden: Smart 
industri, Skogsnäringen och dess förädlingsindustri, e-handel och logistik, 
tjänstenäringarnas utveckling och livsmedelsnäringens utveckling.  

Ett par exempel på arbete som redan påbörjats förtjänar att lyftas: 

Projektet e-merge, med målsättningen att Jönköpings län ska bli ett 
ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik 
drivs som ett samverkansprojekt där Jönköpings Tekniska Högskola (JTH), 
Science Park och Region Jönköpings län svarar för var sin tredjedel. 
Region Jönköpings län är projektägare.  

En ansats gällande ”framtidens äldreboende” har inletts i samverkan 
mellan innovationsmiljön Smart Housing Småland, Jönköping University 
(JU) och Region Jönköpings län. Under JU:s ledning planeras för ett 
seminarium i detta tema på Almedalen i sommar. 

Aktivt stödja utvecklingen mot 
smart industri och 
affärsdriven miljöutveckling 

Utifrån den förstudie som genomfördes under hösten 2018 inom smart 
industri har ett sammanhållet arbete kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin, innovationsstrategin och strategin för smart 
specialisering inletts. En viktig del i arbetet är att bidra till att höja 
kapaciteten hos andra aktörer.  

Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) som leds av Science 
Park i samverkan med Almi och JU, har till dags datum mött 200 
länsföretag och konkret hjälpt över 100 företag att utveckla sin 
innovationsförmåga via nya produkter och tjänster och att förnya sina 
affärsmodeller som också inbegriper hållbarhetsfrågor. En sådan 
transformering av affärsmodellen ligger i linje med arbetet för ”smart 
industri”. Projektets andra fas fortgår fram till 2021.  

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för produkt/tjänsteutveckling som 
bedrivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi är ofta 
kopplade till de utvecklingsprojekt som drivs inom IRW.  

Under våren har det inletts ett arbete att närma klustersatsningen 
”Automation Småland” till JU, och då särskilt kopplat mot 
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Prioriterade uppdrag Analys 

forskningsmiljön SPARK. Tanken är att detta inleds med att JU övertar 
projektägarskapet för det S3-projekt Automation Småland beviljats med 
medel från Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Enligt plan sker 
övertagandet under andra kvartalet 2019. 

Skapa ett samlat 
ledningssystem för styrning, 
ledning och samordning av 
det regionala 
tillväxtuppdraget 

Arbetet pågår tillsammans med kommuner och Länsstyrelsen utifrån den 
nya regionala utvecklingsstrategin. Arbetet syftar till att skapa en tydlig 
struktur och transparens är det gäller mötesformer, var olika frågor 
bereds och hanteras, vilket mandat olika grupper har och vart frågor 
återrapporteras.  

Utveckling av förnybara 
energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Perspektivet en jämställd 
regional tillväxt ska prägla alla 
regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett jämställt län på alla 
områden 

I den nya regionala utvecklingsstrategin utgår alla processer utifrån en 
långsiktig hållbarhet ur dess tre dimensioner, varför perspektivet en 
jämställd regional tillväxt präglar alla regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser. Jämte den regionala utvecklingsstrategin håller en 
finansieringsstrategi på att tas fram där ett horisontellt kriterium är 
jämställd regional tillväxt.  

Inom projektet Beglobal 2.0 är nu en kompetensmodul inom 
hållbarhetsfrågor och CSR obligatorisk för alla deltagande företag. Likaså i 
den pågående förstudien gällande ägarskiften lyfts särskilt fram 
möjligheten för redan anställda att ta över företag som behöver 
generationsväxlas. Därmed lyfts t.ex. kvinnor och utlandsfödda fram på 
ett helt annat sätt i dessa sammanhang. 

Inom Innovation Runway arbetar man aktivt för att ha blandade grupper 
när det gäller kön och etnicitet i de utvecklingsteam som sätts samman 
med företag som ingår i projektet.  

I all verksamhet går som en röd tråd att nå nya 
målgrupper/företag/entreprenörer och då inte minst särskilt utsatta eller 
underrepresenterade grupper i samhället. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett 

arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen 

mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Framgångsfaktorer 

Höjd formell utbildningsnivå i länet 

Sänkt långtidsarbetslöshet 

Sjunkande ohälsotal 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Verka för en utveckling av 
arbetsmiljön på länets 
arbetsplatser 

Arbetet drivs på två sätt: dels genom att vara en förebild och visa på 
exempelmiljöer som kan inspirera och stimulera arbetsplatser att tänka 
på nya sätt och dels genom ett riktat arbete för att stärka arbetsmiljön på 
olika sätt. För den första delen spelar de nya lokalerna för Regional 
utveckling roll. 

En viktig del i den andra delen är att framhålla betydelsen av att 
mångfalden blir större på olika arbetsplatser. En ökad mångfald är 
gynnsamt för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya 
perspektiv tillförs ett företag. Under hösten kommer vi därför att sjösätta 
tre olika projekt som just fokuserar på att stärka integrationsperspektivet 
i rekryteringen av arbetskraft. 

Bredda utbudet på länets 
lärcentra 

Fokus under januari till april har varit att kartlägga de uttalade lärcentrum 
som finns i länet, som är kopplade till NITUS, och föra en dialog om deras 
behov samt hur regionen skulle kunna vara ett stöd för dem. Vi arbetar 
för att det över tid ska finnas lärcentrum i alla länets kommuner. 

Förstärka och förbättra olika 
stöd till länets branscher och 
företag 

En central del i arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin, 
strategin för smart specialisering och arbetet med ett samlat 
ledningssystem för dess genomförande.  

Kompetensförsörjning beskrivs av samtliga branscher som det mest 
angelägna behovet. Ett antal träffar med olika branschorganisationer har 
därför ägt rum för att kunna gå vidare i arbetet med att utveckla länets 
strategiska kompetensförsörjning med fokus på samverkan mellan 
arbetsliv och utbildning.  

Träffar har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxrektorer i länet. Några olika möten har hållits inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige och med fokus på 
kompetensförsörjningsfrågorna. 

Vara pådrivande i arbetet 
med omlokalisering av 
myndigheter till länet 

Arbetet behöver drivas på flera plan och arbetet har därför fokuserat på 
dels inspel, remissvar och underlag till olika utredningar där frågan kan bli 
aktuell och dels genom aktiv påverkan i olika forum. Hittills har arbetet 
främst bedrivits gentemot regeringskansliet. Under hösten ska vi genom 
kontakter på politisk och tjänstemannanivå undersöka möjligheten av 
omlokalisering av myndigheter till länet.  
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande 

och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en 

del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 

digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 

energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer 

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

Länsbefolkningen ökar 

Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Förberedelserna inför nästa 
nationella- och regionala 
transportplan påbörjas under 
2019. 

Förberedelserna inför nästa nationella och regionala transportplan har 
påbörjats. En plan för arbetet har tagits fram. 
Inom samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete att 
gemensamt arbeta fram underlag och ställningstaganden kopplat till den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen. Första steget är att ta fram en 
systemanalys för Sydsverige vilket kommer att ske under andra halvan av 
2019. 

Fossilfritt flyg Kontakt med Jönköpings flygplats samt med Jönköpings kommun har 
tagits och möte har skett. Ett arbete har inletts med fokus på att starta en 
testbädd för fossilfritt flygbränsle med koppling till skogsindustrin 

Ökad kommunal samverkan 
för bostadsbyggandet i länet. 

Utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin och diskussioner om ökat 
regionalt ansvar för samhälls- och bostadsbyggnad har dialoger förts med 
kommunerna om hur arbetet kan föras framåt. Strukturbilder kommer att 
utgöra ett viktigt underlag i arbetet och för att lyckas med har ny 
kompetens för detta rekryterats.  

Gemensam översiktsplan och 
strukturplan för länet. 

Arbetet med att konvertera alla kommuners översiktsplaner till ett 
system förväntas vara klart vid halvårskiftet. På nationell nivå förs 
diskussion om regionernas roll i framtida arbete med regionala 
strukturplaner.  

Nå målen för bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

I syfte att regionalt nå de nationella målen har ett arbete tillsammans 
med kommunerna för att ta fram en regional bredbandsstrategi och en 
regional digitaliseringsstrategi pågått sedan hösten 2018.  

Funktionen regional bredbandskoordinator arbetar också för att nå målen 
i den nationella bredbandsstrategin. Aktiviteter genomförs löpande i 
möten med kommuner för att diskutera utmaningar, specifika behov och 
prioriteringar för att komma fram till förslag på hur arbetet ska bedrivas 
vidare inom respektive kommun. Löpande hålls kontakt med privata 
marknadsaktörer, stadsnät samt fiberföreningar för att ha en bild över 
bredbandsutbyggnaden. 4 ggr/år samlas länets kommuner, länsstyrelse, 
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Prioriterade uppdrag Analys 

Tillväxtverket och regionen till träffar med bredbandsnätverket.  

Vidare sker samverkan länsöverskridande med kollegorna runt om i 
landet genom 5-6 nationella nätverksträffar/år. Samverkan sker även 
inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) där arbetet med ett 
möjlighetsgivande avtal för hela södra Sverige är på gång.  

I arbetet med att uppfylla nuvarande digitaliseringsstrategi genomför 
digitaliseringsrådet aktiviteter inom delmålen D-kompetens, D-trygghet 
och D-innovation. 

För att utveckla den digitala kompetensen i det offentliga har länets 
Digitaliseringsråd startat ett årligen återkommande arbete med mätning 
av digital mognad och digitalt arv, (Dimios).  

Ett samarbete har inletts med Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping 
University och Jönköping Academy, med syftet att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.  

Ett projekt är genomfört om digital delaktighet av regionbiblioteket och 
konsumentvägledarna i några av länets kommuner som har lett fram till 
en rapport  
”Datasamhället är ett jäsra bök” och en välbesökt konferens. 

Stärka den sociala ekonomin 
för att skapa ett hållbart 
samhälle och förbättrade 
förutsättningar för tillväxt och 
utveckling i hela länet 

Den nya regionala utvecklingsstrategin har höga ambitioner när det gäller 
hållbarhet ur dess tre dimensioner. Den sociala ekonomin är en viktig 
byggsten liksom tillgänglighetsfrågorna både när det gäller infrastruktur 
och service. 

Ett projekt som syftar till att stärka socialt företagande har startats under 
våren 2019.   

Service på landsbygden, det uppdaterade regionala serviceprogrammet 
antogs av ANA-nämnden i februari 2019 och arbetet med ett partnerskap 
med kommunerna och Länsstyrelsen kring dessa frågor är precis påbörjat. 

Projekt nya stambanor – Att bygga nya stambanor för höghastighetståg är 
ett samhällsbyggnadsprojekt som Region Jönköpings län driver. 
Utbyggnaden sker från storstadsregionerna vilket innebär att de delar 
som omfattar Jönköpings län i dagsläget inte är finansierade och i väntan 
på tydliga besked från regeringen driver Trafikverket inget 
planeringsarbete för dessa etapper. För Jönköpings län är det mycket 
angeläget att hela systemet färdigställs så snabbt som möjligt. För att 
kraftsamla i frågan och få till stånd nödvändiga beslut och planer driver 
Region Jönköpings län sedan årsskiftet 2018/2019 ett projekt som 
samordnas med berörda kommuner genom en gemensam styrgrupp. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som 
en del av kommande regionala transportplanen år 
2018-2029 

Arbetet planeras kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin.  
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Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara 

transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar 

strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på 

en global marknad.  
Prioriterade uppdrag Analys 

Antalet direktinvesteringar 
ökar 

Arbetet med direktinvesteringar sker på flera plan. Dels genom egna 
insatser och dels genom att bidra till kapacitetshöjningar i det företags- 
och innovationsstödjande systemet samt hos kommunerna.  

Region Jönköpings län har genom sitt partnerskap med Business Sweden 
arbetat aktivt med ett antal möjliga etableringar till länet och samtidigt 
bidragit till att öka länets attraktivitet inför framtida möjliga samarbeten 
och partnerskap inte bara på länsnivå utan för länets företag och 
näringsliv. Deltagandet i Hannovermässan blev en väldigt konkret 
aktivitet som bidrog till detta men även att support kunde ges till de 
exporterande företagen från länet som deltog där. 

Andelen exporterande företag 
ökar 

Arbetet med att öka andelen exporterande företag sker på flera plan. 
Dels genom egna insatser och dels genom att bidra till 
kapacitetshöjningar i det företags- och innovationsstödjande systemet. 

Internationaliseringsprojektet Beglobal har under våren påbörjat sitt 
fortsättningsprojekt Beglobal 2.0. Projektet hjälper företag att lyckas med 
sin internationalisering där företagen erbjuds personligt stöd i alla steg i 
etablerings- och internationaliseringsprocessen. Arbetsmodellen har rönt 
uppmärksamhet nationellt varför Tillväxtverket nu lanserat stöd till något 
man kallar för ”Växthusprojekt” till alla regioner med Regional 
Exportsamverkan. Som en av förebilderna i denna satsning nämns bl.a. 
Beglobal i Jönköpings län.  

Arbetet under Region Jönköpings läns ledning med Regional 
Exportsamverkan fortgår och medel från Tillväxtverket har erhållits även 
för 2019. Ett stort seminarium om Brexit arrangerades den 29 mars på 
SPIRA med bland annat Anders Borg som inbjuden talare. Seminariet var 
välbesökt och fick mycket höga betyg i den utvärdering som gjordes bland 
deltagarna. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för internationalisering fortgår 
även under 2019. Under våren har sju internationaliseringscheckar 
behandlats. Av dessa har fem beviljats stöd, varav två av dessa har 
beviljats ur regionala medel från Almi. Dessa checkar utgör en mer eller 
mindre integrerad del i Beglobal-arbetet. 
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Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk 

samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt 

såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena 

samt riktade projektutlysningar.  
Prioriterade uppdrag Analys 

Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

Ett ledningssystem för strategisk samordning följer också med arbetet 
med revideringen av vår regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har 
påbörjats och förväntas vara klart efter sommaren. 

Analysarbetet utvecklas Arbetet med att förstärka analysdelen inom regional utveckling har 
påbörjats. Rekryteringar som pågår möjliggör ett utvecklat arbete med 
strukturbilder och analyser av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet.  

Riktade projektutlysningar 
genomförs 

I arbetet med revidering av vår regionala utvecklingsstrategi tas en 
finansieringsstrategi fram för att visa på vart vi behöver rikta våra 
kommande projektutlysningar. Beslut förväntas vara klara efter 
sommaren. 
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Hållbarhet  

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till boende, arbete, 

företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Arbete med att ta fram en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 

miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet pågår. 

Agenda 2030 har arbetats in i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och finns 

med som en röd tråd i hela strategin samt med indikatorer inom varje målområde. 

Arbete bedrivs även internt inom Region Jönköpings län med att implementera Agenda 2030 

och samarbete med Länsstyrelsen sker kontinuerligt där träffar tillsammans med länets 

kommuner har skett vid flera tillfällen. Syftet med dessa träffar är att skapa ett gott nätverk, 

visa på goda exempel, höja kompetensen inom området och skapa samverkan så vi blir ett län 

med hög ambitionsnivå så länet kan bidra till Agenda 2030´s mål.  

Ett framgångsrikt projekt på Vandalorum ”Wasteland – från industriavfall till 

designprodukter” är genomfört där studenter från tre utbildningar inom design och 

konsthantverk, en arkitektfirma och tolv industrier i Gnosjöregionen var involverade. 

Studenterna har getts förutsättningar att analysera de olika industriernas avfall för att finna 

nya sätt att värdera och använda det. De har utvecklat idéer för metod- material- eller 

produktutveckling baserad på industrins avfall. 

CSR-Småland har kommit igång med sitt projekt kring cirkulär ekonomi och där är sexton 

små och medelstora företag involverade. Främst är det tjänsteföretag och företag inom 

träindustrin. Man arbetar också med att ta fram en metod för att ta fram en handlingsplan för 

en cirkulär affärsmodell. 

Genom aktivt deltagande i logistikeffektiviseringsnätverket CLOSER tillsammans med 

kommuner och andra aktörer bidrar vi till hållbara transporter och anpassningen till energi-, 

miljö och klimatutmaningen. Vi deltar i CLOSERs arbete inom olika temaområden som 

genom internationella och nationella projekt och aktiviteter verkar för en gynnsam utveckling 

mot hållbara logistiksystem. 

Inom ramen för länets arbete med affärsutvecklingscheckar ingår alltid att bedöma ansökan ur 

hållbarhetsperspektiv. Dessutom beviljar Almi även under 2019 explicita checkar för hållbar 

utveckling och CSR. Beredning av dessa sker i samverkan med övriga checkar. 
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Utbildning och kultur  
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa 

engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

28 000 23 921 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. 
Förklaringen är att produktionen Melancholia och 
konsertserierna haft mindre publik än planerat. Dessutom 
har verksamheten haft färre stora uthyrningar under 
våren. 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför 
kulturhuset Spira 

7 000 5 185 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. I 
Värnamo framfördes teaterproduktionen Melancholia vid 
två tillfällen istället för tre planerade. I Jönköping var en 
föreställning tvungen att ställas in. Det har även varit en 
tidsmässig förskjutning på den turnerande 
barnproduktionen, samt på den fjärde delen i 
musikcaféserien som i år spelas under maj månad. 

 
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 500 7 056 Vi har nått periodiserat mål för första tertialet. Vi har ett 
utbud för barn och unga med hög kvalitet vilket verkar 
uppskattas av skolorna. 

 
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit 
föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

77 % 96 % Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i länets 
samtliga kommuner. Smålands musik och teater har en 
kommun kvar att nå. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått  

Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 6 964 7 837 -873 

Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning 345 852 -507 

Summa 7 309 8 689 -1 380 
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Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 7 760 7 088 672 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 1 647 1 363 284 

Summa 9 407 8 451 956 

Etableringskursen har färre deltagare under 2019. Många elever som genomfört 

etableringskursen har tidigare fortsatt till allmän linje vilket gör att även dessa deltagarveckor 

sjunker. 

Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2019-04 
Budget 
2019-04 

Budget-
avvikelse 

Utfall 2018-04 

Publik Kulturhuset Spira 23 921 28 000 -4 079 24 253 

Publik utanför Kulturhuset Spira 5 185 7 000 -1 815 6 892 

Totalt antal publik 29 106 35 000 -5 894 31 145 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 158 175 

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

52 87 

Totalt antal föreställningar 210 262 

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

151 139 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

100 79 

Publik per föreställning 139 118 

Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans  
nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

0 tkr 4 660 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+2,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
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Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,6 mnkr) 

En god följsamhet mot budget för verksamhetsområdets samtliga delar skapar sammantaget 

ett positivt ekonomiskt resultat för det första tertialet. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 1,6 mnkr. Antalet deltagare i etableringskursen 

för nyanlända beräknas dock minska kraftigt under året. Även extraveckorna beräknas sjunka. 

Detta innebär att intäkterna sjunker betydligt resten av året. Budgetavvikelsen för Smålands 

musik och teater är positiv och uppgår för perioden till 0,4 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 

0,6 mnkr. 

 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 

Här redovisas: 

 Bidrag och stöd till olika organisationer 

 Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 

 Nämndens egna kostnader 

 Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

 

Överskottet per april beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel under årets första 

månader samt att endast en liten del av nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad. 

Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med föregående år inte kunnat 

utnyttjas på grund av gällande regelverk och bidrar därmed också till överskottet. 

För nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som följd av höga kostnader i början 

av året, men budgetbalans förväntas för helåret. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad 

nivå. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Prognos  
Nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet   

0 tkr 3 800 tkr 

 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+1,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,6 mnkr) 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar sammantaget på ett litet överskott. För de 

egna folkhögskolorna prognostiseras en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras 

till största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens omfattning kommer dock att minska 

rejält under året. 

Smålands Musik och Teaters prognos visar på budgetbalans. Prognosen för övrig 

kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Detta beror främst på uppkomna vakanser. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet beräknas bli +0,6 mnkr, men 

kan komma att förändras efter höstens antagning. 

 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag 

eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för 

valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna utnyttjas som följd av att denna typ av 

stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 

Utfallet för projektmedel 2019 beror till stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer 

att beslutas under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott är 
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sannolikt med tanke på utfallet hittills i år. 

Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas 

uppgå till budgeterad nivå. 
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Länstrafiken 
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för 

hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 
50 % 39 % Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan 

årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem 
procentenheter lägre än rikets genomsnitt. 

Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i 
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev 
något högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes. 

Aktiviteter Analys 

Införa Seniorkort 31/3 Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja 
gälla den 31/3. Tom april har det sålts ca 2400 kort. 42 400 
resor har gjorts med seniorkortet i april. 

Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

50 % 51 % Resultatet är nästan i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet 
men är två procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

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

60 % 63 % Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid 
årsskiftet och det är fyra procentenheter mer än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 81 % Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och vid 
tertial två 2018. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 8 003 8 059 -56 -0,7% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

24 % 25 %   

Antal serviceresor 248 237 11 4,6% 

Varav färdtjänstresor 204 188 16 8,5% 

Varav sjukresor 44 50 -6 -12% 

Antalet resor i tabellen är samtliga resor inklusive resor med skolkort. Andelen regelbundna 

resenärer (som reser någon gång i veckan) är något lägre än föregående år. I tabellen syns att 

antalet serviceresor ökat med knappt fem procent totalt och det har skett en överflyttning från 

sjukresor till färdtjänst. 

Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal 
påstigande/mil 

9,2 9,7 Antal påstigande/mil är på samma nivå efter april som 
samma period föregående år. 

 
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-1,6 % Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom 
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där det ökat med 
nästan 4 procent tom april. 

Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom 
regionbussarna och stadstrafiken samt analyser av 
försäljningen på produktnivå pågår. Marknadsandelen 
jämfört med bilåkande har dock ökat. 
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Ekonomi  

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans  
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr 5 934 tkr 

 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Överskottet är i huvudsak en följd av obudgeterade utbetalningar av försäkringsersättningar. 

Det är dock fortsatt underskott inom serviceresor vilket bedöms öka under året. 

Årets biljettintäkter är något högt budgeterade som följd av tidigare bedömning att bidraget 

för fritt resande för skolungdomar skulle finnas kvar. Viss osäkerhet finns om 

budgettillskottet för seniorkortet, som började säljas i mars, kommer att täcka 

intäktsbortfallet. Dessutom minskar resandet något överlag vilket ger lägre intäkter. 

Under året har utbetalningar från försäkringbolag erhållits på totalt ca 11 mnkr för följdskador 

i samband med en tågolycka som inträffade 2017. Tillsammans med höga vitesbelopp från 

entreprenörer bidrar detta till en positiv budgetavvikelse på intäktssidan. 

På kostnadssidan finns underskott för Krösatågen samt för eftersläpande banavgifter från 

2018. Utöver detta påverkas kostnaderna av viss ersättningstrafik i början av året. 

Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för färdtjänst och sjukresor p g a ökat resande 

och dyrare trafikavtal fr o m september förra året. Detta vägs till viss del upp av höga intäkter 

för viten från entreprenörer inom Serviceresor. 

I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för projekt avseende nytt biljettsystem och 

teknikhus. Kostnaderna består av regioninterna konsultkostnader som kommer att täckas via 

tilläggsbudget inför delårsbokslutet i augusti. 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och avgift för deltagande i 

nätverk. Här redovisas även nämndens egna kostnader i form av arvoden, resor, konferenser 

m m. Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott för nämndens egna 

kostnader. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos   
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr -6 000 tkr 

 

 

Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 
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Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Intäkterna i form av engångsersättningar (försäkringsersättningar) har förbättrat resultatet 

tillfälligt det första tertialet. Dessa har kunnat kompensera för den underliggande obalansen på 

ett sätt som sannolikt inte består under resterande del av året. 

Det prognosticerade underskottet kommer från servicereseverksamheten. I slutet av förra året 

och i inledningen av innevarande år framgår det tydligt att kostnaderna för serviceresorna 

ökar kraftigt. Orsakerna är att antalet resor ökar, vilket är en följd av att det är fler som fått 

färdtjänsttillstånd samt dessutom att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i kraft. 

Inom serviceresor behöver antingen budgetmedel skjutas till alternativt andra åtgärder vidtas. 

Detta arbete måste göras inför budget 2020. Inom regionbusstrafiken kommer kostnaderna för 

förstärkningstrafik att analyseras. 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 

Resultatet för helåret 2019 beror på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 

under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott känns sannolikt 

med tanke på utfallet hittills i år. För nämndens egna kostnader förväntas balans för helåret. 

Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,4 
kr/km 

Målvärdet 2019 är det faktiska utfallet 2018 uppräknat 
med index 3 %. Det tidigare redovisade resultatet var 
rensat från index men nu redovisas mätetalet i löpande 
priser. Utfallet i löpande pris 2018 var 19,46 kr/km. Utfallet 
är nu högre, 21,40 kr/km. En förklaring är en 
indexuppräkning av ersättningarna men den främsta 
förklaringen är att det är sådan stor resandeökning så att 
fordon som är avsedda att användas mer sällan och vid 
"toppar", nu används regelmässigt. Dessa fordon har en 
betydligt högre kostnad. En annan förklaring är att det från 
september förra året skrevs nya avtal i Jönköpingsområdet. 
De avtalen är dyrare än de tidigare. 

Skattesubventions
-grad - allmän 
trafik 

60 % 57 % Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört 
med föregående första tertial. Den största anledningen är 
intäkterna från försäkringsersättningarna för följskador 
som kommit under perioden samt höga vitesbelopp vilka 
bokförs som intäkter. Utan försäkringsersättningen hade 
skattesubventionsgraden legat på 60% vilket kan jämföras 
med 62% tertial 1 2018 och 64% tertial 1 2017%. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och brukarråd i 
arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten 
pågår med fler lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda 

Etikrådet arbetar för att höja den etiska 
kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda 
genom återkommande utbildningar. 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, 
beslut och daglig verksamhet 

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom 
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, 
debatt i personaltidningen Pulsen och spridning av 
nyheter på webben. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt via olika former av utbildning, men 
också genom att besvara inkomna frågor från 
verksamheten och via etiska riktlinjer. 

Arbete med prioriteringar i vården Etikrådet planerar att ägna en av lunchsamlingarna 
hösten 2019 åt ämnet prioriteringar i vården. 
Målgruppen är medarbetare och förtroendevalda. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel patienter som fått 
en medicinsk bedömning i 
primärvården inom tre dagar. 

90 % 81 % Målet att 90 procent av genomförda 
medicinska bedömningar vid 
vårdgarantibesök i primärvård ska ske inom 3 
dagar uppnås inte under perioden. För 
aktuella yrkesgrupper (legitimerade) finns en 
variation mellan 42-86,5 procent vad gäller 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

måluppfyllelsen där resultatet för läkare 
ligger på 86,5 procent. Den förstärkta 
vårdgarantin innebär en omställning till nya 
arbetssätt vilket tar tid och skall has i åtanke 
vid värdering av resultat. 

 Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 

80 % 75 % Målet att 80 procent av de första besöken i 
specialiserad vård ska genomföras inom 60 
dagar uppnås inte för perioden med undantag 
för verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. En viss 
förbättring ses dock vid jämförelse mot 
föregående månad vad gäller såväl medicinsk 
som kirurgisk vård. Inom medicinsk vård är 
det främst inom område hudsjukdomar som 
målet inte nås men även inom område allergi, 
neurologi, reumatologi samt hjärtsjukvård nås 
inta aktuella mål. Ökat remissinflöde inom 
område hudsjukdomar samt läkarbrist anges 
som huvudorsak. 

Läkarrekrytering, arbete med kapacitets- och 
produktionsstyrning är exempel på pågående 
aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet. 
Följsamhet till registreringsrutiner, underhåll 
av väntelistor är andra exempel på åtgärder 
för en god tillgänglighet. 

 Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård 

80 % 70 % Målet att 80 procent av patienterna ska få tid 
till operation, undersökning inom 60 dagar 
uppnås inte. Resultatet är lägre än 
motsvarande period föregående år och den 
största försämringen finns inom utprovning 
av hörapparat vilket påverkar totalen mycket 
då detta område motsvarar cirka 15 procent 
av alla genomförda behandlingar. Försämrat 
utfall finns dock inom flertalet områden. 

Inom verksamhetsområde medicin uppgår 
tillgängligheten för åtgärd/behandling under 
perioden till 88 procent (föregående år 
samma period 96 procent). 

 Genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum 

90 % 78 % Totalt sett ett oförändrat resultat i jämförelse 
med motsvarande period föregående år, dvs 
målet för genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum uppnås inte. Avser 
verksamhetsområde kirurgi samt medicin. 
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering 
når uppsatta mål. Aktiviteter i form av 
kapacitets- och produktionsplanering, 
utbildningsinsatser samt arbete med 
förändrade arbetsrutiner är exempel på 
åtgärder som pågår för att förbättra 
resultatet. Som tidigare är noggrannhet vid 
planering, följsamhet till registrerings- och 
dokumentationsrutiner samt underhåll av 
väntelistor angeläget för att kunna visa ett 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

korrekt resultat som möjligt. 

 Tid till ambulans - andel 
prio 1 larm inom 20 minuter 

80 % 72 % Andelen prioritet 1 larm för april månad följer 
mars månad. Siffrorna för Aneby och Mullsjö 
kommun är markant lägre och påverkar 
siffrorna för länet som helhet. 

Aneby och Mullsjö ambulans är planerad att 
starta 2 september 2019. 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning 
fortsätter. Respektive sjukvårdsdirektör beslutar om 
vilka verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet 
och prioriterar införandeordning. Ett webbstöd som 
består av en praktisk vägledning för kliniker och 
verksamheter som vill komma igång med KPS är 
framtaget. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med närakuter Namnbyte Från den 1 november 2018 benämns alla 
vårdcentralers akuta verksamhet, Närakut. Varje 
enskild vårdcentral bedriver närakut dagtid vardagar 
kl. 8-17. På kvällar kl. 17-22 och helger kl. 10-22 
bemannar vårdcentralerna de tre gemensamma 
närakuterna (fd. Jourcentral). Vårdcentralerna 
bemannar i proportion till hur många av 
vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Flytt av gemensam Närakut Den gemensamma 
Närakuten i Jönköping flyttade från Hälsans 
vårdcentrum till Ortopedmottagningens lokaler på 
Länssjukhuset Ryhov den 1 november 2018. 

Besöksstatistik följs månatligen. Statistiken visar inte 
på någon generell ökning av besöken till närakuten 
belägen på Ryhov ej heller på de övriga 
gemensamma närakuterna. 

Organisation och ansvarsfördelning Region 
Jönköpings län har den 1 januari tillsatt tre 
samordnare, en för varje gemensam Närakut, med 
ansvar för bl.a. gemensamma arbetssätt och rutiner i 
syfte att säkerställa god och jämlik hälsa för länets 
invånare. 

Sammantaget har arbetet med namnbyte och flytt 
av närakuten i Jönköping generellt löpt väl. 
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Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordnade insatser i 
samband med utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård erbjuda fast vårdkontakt (vårdsamordnare 
på vårdcentral). Möjlighet finns till fortsatt kontakt, 
så länge behov finns. Samordnad planering (SIP) 
genomförs. Stort fokus och satsning på arbetet med 
patientkontrakt. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna 
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-
stöd i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt. 
Uppgraderingar av olika system pågår. Under våren 
har e-frikort driftsatts och digitala vårdbesök testas 
via Cosmic e-visit. 

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i Sverige 
på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli 
bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas 
in i arbetet om framtidens hälso- och sjukvård. En 
workshop är genomförd. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och 
etableras med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård och den nära vården har påbörjats. 
Workshopar är genomförda i sjukvårdens 
ledningsgrupp, samt med politiker, 
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Aktiviteter Analys 

patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Diplomeringar genomförs kontinuerligt. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Hälsoskolor genomförs regelbundet, utifrån de 
behov som finns. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner 

Samordnade insatser genom ledningssystemet för 
samverkan. Projektet pågår under 2019 med 
Gislaveds, Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun 
som samverkansparter. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med 
framtagande av rutiner och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam 
fortsätter. Analys av kontaktytor i ett 
hemsjukvårdsteam centralt i Jönköpings kommun 
pågår för att undersöka vilka gemensamma 
arbetssätt som är mest effektiva. 
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Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Arbetet med fokus på hjärtsvikt har fortsatt under 
våren, även påbörjat arbetet med diabetes och 
astma/KOL. Koppling sker till arbetet med 
patientkontrakt. Lärcafé för Hjärtsvikt har startat 
upp. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa Arbete pågår tillsammans med kommunerna i 
strategigrupp äldre. Medel finns avsatta, men person 
på kommunal utveckling har precis slutat och man 
inväntar rekrytering. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter som 
väntat mer än 60 dagar 

0 1 043 Käkkirurgiska kliniken har idag en kötid på 
ca 3 månader. Inom bettfysiologi är det 6-8 
månader kötid .Ortodontiklinikerna arbetar 
tillsammans med allmäntandvården för att få 
ett effektivt omhändertagande på länets tre 
kliniker. Idag är väntetiden ca 24 månader 
och detta är inte tillfredställande. Utbildning 
av egenfinansierade ortodontister pågår, 
vilket på sikt kommer att förbättra 
tillgängligheten. Övrig specialistbehandling 
(förutom protetik som har ca 15 månaders 
kötid) sker utan väntetid för patienten. 

 Allmäntandvård: Andel 
revisionspatienter i tid till 
undersökning och behandling, 
Folktandvården 

90 % 76 % 14 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet på 90 procent eller mer 
6 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet inom 70-89 procent. 
6 kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet lägre än 70 procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad för den 
uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

50 % 47 % Inom den uppsökande verksamheten har 
47 % fått munhälsobedömning utförd, vilket 
är samma värde som förra året. 

Andel berättigade till 
nödvändig tandvård som fått 
den utförd 

50 % 35 % Den nödvändiga tandvården utförs av både 
Folktandvården och privata vårdgivare. Totalt 
har 35 % fått nödvändig tandvård, vilket är en 
ökning från föregående år som då var 26 %. 
Anledningen till ökningen av den nödvändiga 
tandvården är en privat vårdgivare som åker 
till många av länets vårdenheter och utför 
förebyggande tandvård till de boende. Av de 
som fått nödvändig tandvård utförd har 
Folktandvården behandlat 58 % och privata 
vårdgivare 42 %. 

Process och produktion 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i 
samverkan med kommunerna via ledningssystemet 
för samverkan. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen 
finns på utvecklingswebben. 

Utvärdering av hälsosamtal Arbetsgrupp bildad, handlingsplan upprättad och 
arbetet med utvärderingen är påbörjat. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Går enligt årshjul för bidragsgivning. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Uppföljningsbesök görs maj/juni 
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Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där 
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. 
Fysiska mötesplatser såsom hälsocafé och 
självhjälpsgrupper sprids i länet. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö 
och Värnamo. Planering för uppstart i Tranås 
december 2019/januari 2020. Utvecklingssatsning 
pågår för att få fler ledare till lärcafé och 
självhjälpsgrupper. Just nu finns det ca 50 personer i 
levande bibliotek och peers (personer med egen 
erfarenhet). 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 10 av 13 kommuner jobbar med modellen. 

Naturunderstödd grön rehabilitering Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet 
efter sommaren - med fokus på att kunna erbjuda 
Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Ännu oklart hur tillvägagångssättet ska vara. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Planering pågår. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Ett arbete tillsammans med kommunerna att ta fram 
en gemensam handlingsplan och gemensamma 
indikatorer är ännu ej påbörjat. 
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Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdprevention 90 % 74 % Definition: 
"Andel riskpatienter som efter bedömning i 
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd 
(inom fall, nutrition och trycksår)" 

Andelen riskbedömningar sjunker. Det 
betyder inte att arbetet med att förebygga 
trycksår, undernäring och fall avstannar. 
Analys görs i verksamheterna kring 
resultaten. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet fortsätter enligt plan. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och 
publicerad. 

Genomför patientsäkerhetsronder Ronderna genomförs som planerat, utvärdering av 
arbetssätt sker kontinuerligt. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetdialogerna planeras till hösten 2019. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Ej påbörjat 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Utveckling av kunskapsstyrning pågår nationellt, i 
sydöstra sjukvårdsregionen och i 
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings 
län. Planerade insatser för nationella 
programområden och samverkansgrupper är 
framtagna och beslutade för 2019. På 
sjukvårdsregional och lokal nivå är inriktningen att 
bemanna och arbeta med de insatser som 
identifierats. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet som ska 
ingå i den nya vårdgivarwebben. 
De nationella programområdena har fått styr- och 
ledningsansvar för sina ämnesområden i Nationella 
kliniska kunskapsstöd (NKK). NKK:s ämnesgrupper 
ska integreras med respektive programområde. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och 
sjukvård. Register centrum sydost (RCSO) har som 
komplement till det nationella uppdraget fått ett 
uppdrag att stödja huvudmännen i 
kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för utredning 
och uppföljning vid demenssjukdomar 

Överenskommelse framtagen. Lokala workshopar 
genomförda i två av tre länsdelar. Planering för den 
sista pågår. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har startat med samtal med 
verksamhetschefer på de tre sjukhusen. Samtalen 
har genomförts vid fyra tillfällen och en 
sammanställning av vad som kom fram pågår. 
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Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. En plan håller på att 
tas fram för arbete över hela länet. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik 
vård/hälsa 

Ej påbörjat. Fokus på samverkan med kommunerna 
för tillfället. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Sakkunniga inom funktionsnedsättning bokar in 
möten med strategigrupperna i ledningssystemet för 
samverkan med kommunerna. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Handlingsplan äldre och läkemedel har tagits fram. 
Fortsatt arbete pågår med olämpliga läkemedel. Vid 
insättning av antidepressiva, analgetika, 
sömnmedicinering samt protonpumpshämmare ska 
man ta ställning till när omprövning ska ske. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller 
nationella riktlinjer. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. Efterfrågan på 
influensavaccin har varit hög från såväl riskgrupper 
som vårdpersonal. Nyanlända erbjuds, och kommer, 
i hög utsträckning på hälsokontroller där 
kompletterande vaccination erbjuds. 

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och 
äldre har beretts för beslut under 2018 

Finansieringsfrågan är ännu inte löst. Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård har återremitterat frågan för 
komplettering. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 
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Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Genomförs genom Strategigrupp barn 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera 
aktiviter och projekt, arbetet utgår från statliga 
satsningar och de krav på prestation som funnits 
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren. 
Samordnas och leds i berörd strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Arbete i Strategigrupp äldre pågår enligt 
handlingsplan. Länsgrupper i samverkan med 
uppdrag inom de prioriterade områdena som tex 
demens, palliativ vård, trygg, säker och nära vård, 
förebyggande och främjande är välfungerande. 
Länsgrupp äldres psykiska ohälsa är under planering 
och uppstart. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. 
Handlingsplanen är vidarebefordrad till ReKo för 
beslut. Under hösten påbörjas arbete i samverkan 
med strategigrupperna. 
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Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Införandeprojektet avslutat. Standardiserade 
vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det ordinarie 
arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Går nu 
in i utvecklingsfas. Mål att följa inom området 
Cancervård är de nationella målen för år 2020 
gällande SVF: 
- 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska 
ha utretts via SVF 
- 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom 
fastställd ledtid 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Verksamhetsstatistik 

Specialiserad somatisk vård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) 

Antal disponibla vårdplatser 609 632 -23 

Vårdtid i dagar 60 868 63 406 -2 538 

Antal vårdtillfällen 16 792 16 893 -101 

Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 0,88 0,90 -0,02 

Medelvårdtid, dagar 3,6 3,8 -0,1 

Antal läkarbesök 126 950 127 831 -881 

Antal besök annan personalkategori 119 875 118 488 1 387 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 1 662 1 670 -8 

Antal vårdtillfällen 616 657 -41 

Antal läkarbesök 6 305 6 302 3 

Antal besök annan personalkategori 3 590 3 708 -118 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 6 806 6 902 -96 

Antal vårdtillfällen 1 715 1 908 -193 

Antal läkarbesök 17 644 16 182 1 462 

Antal besök annan personalkategori 3 012 2 754 258 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 66 013 68 639 -2 626 

Antal vårdtillfällen 17 891 18 144 -253 

Antal läkarbesök 138 289 137 711 578 

Antal besök annan personalkategori 119 297 117 534 1 763 

Inom den specialiserade somatiska vården sker en liten ökning av antalet besök till läkare och 

annan personalkategori av länets invånare.  Ökningen av besök hos läkare förklaras av att det 

köpts fler besök då den egenproducerade volymen minskar något. 

Inom slutenvården minskar antalet vårdtillfällen och antalet vårddagar jämfört med samma 

period 2018. Antalet disponibla vårdplatser minskar också jämfört med samma period men 

jämfört med slutet av 2018 har antalet disponibla vårdplatser ökat med cirka 10 stycken, bland 

annat på medicin/ geriatriken i Eksjö.   

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård inkl såld vård Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Antal disponibla vårdplatser 126 136 -10 

Vårdtid i dagar 13 165 14 406 -1 241 

Antal vårdtillfällen 1 430 1 358 72 

Medelvårdtid, dagar 9,2 10,6 -1,4 

Antal läkarbesök 10 913 8 973 1 940 
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Antal besök annan personalkategori 39 209 38 074 1 135 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 599 590 9 

Antal vårdtillfällen 117 114 3 

Antal läkarbesök 497 450 47 

Antal besök annan personalkategori 781 779 2 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 3 833 4 060 -227 

Antal vårdtillfällen 137 147 -10 

Antal läkarbesök 51 42 9 

Antal besök annan personalkategori 38 106 -68 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 16 399 17 876 -1 477 

Antal vårdtillfällen 1 450 1 391 59 

Antal läkarbesök 10 467 8 565 1 902 

Antal besök annan personalkategori 38 466 37 401 1 065 

Inom den psykiatriska vården sker en relativt kraftig ökning inom öppenvården där 

läkarbesöken ökar med över 20 procent. Samtidigt minskar slutenvården där antalet 

disponibla vårdplatser har minskat med tio stycken och vårdtiden mätt i dagar också minskar. 

Däremot ökar antalet vårdtillfällen något. 

Primärvård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Allmänläkarvård 

Antal besök, läkare 302 044 287 526 14 518 

- varav jourcentralsbesök 9 178 9 472 -294 

- varav hembesök 2 509 1 670 839 

- varav såld vård 153 352 137 375 15 977 

 -varav distansbesök utomlänare 149 636 133 284 16 352 

 -varav distansbesök länsbor 4 112 3 382 730 

Sjuksköterskevård 

Antal besök dsk/ssk/usk 3) 101 636 98 073 3 563 

Barnhälsovård 

Antal besök, läkare 6 432 6 430 2 

Antal besök, dsk/ssk 22 689 23 648 -959 

Mödrahälsovård 

Antal besök, läkare 963 1 010 -47 

Antal besök barnmorska 19 710 19 517 193 

Sjukgymnastikmottagning 

Antal besök, sjukgymnast 57 776 61 833 -4 057 

Antal besök, annan personalkategori 1) 2 185 2 266 -81 
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Arbetsterapimottagning       

Antal besök, arbetsterapeut 9 413 7 823 1 590 

Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 

       

Övriga verksamheter       

Antal besök läkare 83 90 -7 

Antal besök, annan personalkategori 2) 42 936 36 934 6 002 

       

 - varav såld vård övriga besök 8 462 2 392 6 070 

       

Summa producerade läkarbesök i länet 309 522 295 056 14 466 

Summa producerade övriga besök i länet 256 345 250 094 6 251 

       

Varav såld vård       

Antal besök, läkare 153 352 137 375 15 977 

Antal besök, annan personalkategori  8 462 2 392 6 070 

       

Köpt vård       

Antal besök, läkare 2 636 2 463 173 

Antal besök, annan personalkategori  32 345 28 378 3 967 

    

Länets konsumtion       

Antal besök, läkare 158 806 160 144 -1 338 

Antal besök, annan personalkategori 280 228 276 080 4 148 
1) inkl gruppbesök 

2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gyn.- 

hälsokontroller (Förkortningar: dsk - distriktsköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska)  

3) från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori 

                                                                                                                                                   

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården.  Av alla 

läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen 

som sker i primärvård 64 procent. 

Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka men inte i samma takt som tidigare. Det är 

fortsatt de digitala läkarbesöken som står för ökningen och det är framförallt invånare från 

andra län som använder dessa. Länets invånare ökar också användningen av digitala besök 

och under perioden januari till april i år var 2,6 procent (jan-april 2018, 2,1 %) av 

läkarbesöken av länets invånare distansbesök.  

Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (2,5 %). Även för dessa 

besök förklaras ökningen av att utomlänspatienter har haft fler besök. Länets invånare ökar 

också besöken men detta sker främst genom köpt vård. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life 

Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

Under 2018 tog Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra 

sjukvårdsregionen fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram ett 

strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje 

månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar 

vårdärenden av olika slag. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Arbetet pågår - nu men fokus på intranätets 
regiongemensamma innehåll och ny startsida. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnd 
Folkhälsa och sjukvård  

0 tkr -42 502 tkr FS nämnden redovisar efter 4 månader en 
negativ avvikelse mot budget på 42,5 miljoner 
kronor. Det motsvarar 1,3 % i förhållande till 
den periodiserade budgeten till och med 
april. 

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april  

Resultatområde Utfall Budget Avvikelse 

20 Privata vårdgivare -18,7 -19,1 0,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -9,8 -8,7 -1,1 

27 Folktandvården -82,8 -75,6 -7,3 

30 Medicinsk vård -945,7 -938,1 -7,6 

31 Kirurgisk vård -911,4 -885,1 -26,3 

32 Psykiatri rehab o diagnostik -341,2 -348,9 7,7 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 309,6 -2 275,6 -34,1 

10 Regionens åtagande -902,8 -894,3 -8,4 

Totalt -3 212,4 -3 169,9 -42,5 

Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare har en negativ budgetavvikelse på 34,1 

miljoner kronor. Efter mars månad var det minus 13,3 miljoner och det innebär att april som 

enskild månad har en negativ avvikelse mot budget på cirka 30 miljoner. Det är fortsatt 

Kirurgisk vård som har ett stort underskott. Folktandvården har också ett relativt stort 

underskott för april som främst förklaras av att budgeten har periodiserats om men för att 

spegla ett så rättvist resultat som möjligt. 

Inom regionens åtagande där bland annat riks- och regionsjukvården redovisas har en tidigare 

positiv budgetavvikelse vänts till en negativ avvikelse i april. Orsaken är främst 

Rikssjukvården som har ett underskott efter april månad på cirka 15 miljoner kronor medan 

regionsjukvården har ett plus i förhållande till budget på drygt 5 miljoner kronor. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos nämnd Folkhälsa 
och sjukvård 

0 tkr -58 300 tkr Årsprognosen 2019 för FS nämndens område 
beräknas till minus 58,3 miljoner kronor, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vilket motsvarar 0,6 procent av 
budgetomslutningen.  

 

Tabell: Bokslut tidigare år samt prognos 2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård 

Resultatområde/Verksamhetsområde Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 7,9 3,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -25,3 -5,4 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -16,7 -8,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 17,5 2,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -62,7 -60,0 

32 Psykiatri rehab o diagnostik 16,9 -15,0 -24,9 5,7 

Summa verksamhetsområde inkl 
privata 

-101,8 -93,3 -104,3 -62,7 

10 Regionens åtagande 63,6 42,0 -66,7 4,4 

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -171,0 -58,3 

Årsprognosen är betydligt bättre än en rak framskrivning av resultatet efter april månad som 

skulle indikera ett underskott på cirka 125 miljoner kronor. Orsaken till att prognosen är bättre 

är dels förväntade effekter av olika åtgärdsplaner för en ekonomi i balans dels förväntade 

rabatter på läkemedelssidan. 

Prognosen för 2019 innebär en förbättring på över 100 miljoner jämfört med bokslut 2018. 

Förbättringen syns framförallt centralt/regionens åtagande men även inom 

verksamhetsområdena. 

Verksamhetsområdenas samlade prognos är minus 62,7 miljoner kronor. Det är en förbättring 

jämfört med 2018. Förbättring finns främst inom Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 

Folktandvården och Bra Liv. Fortsatt stort underskott inom Kirurgisk vård. 

Centralt/Regionens åtagande beräknas gå plus 4,4 miljoner 2019. Bakom resultatet finns både 

plus och minusposter. På plussidan finns bland annat regionsjukvården (+12 mnkr) och 

läkemedel (+43 mnkr). Läkemedel är till viss del tillfälligt då kompensation kommer att ges 

under året till verksamhetsområdena. På minussidan finns rikssjukvården inklusive psykiatri 

som beräknas gå minus 50 miljoner 2019. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad. 
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 
Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 
Försörjning av vårdpersonal 

Höglandet är certifierade Vård- och omsorgscollege sedan tidigare, under våren pågår 

certifiering av övriga länet. Vård- och omsorgscollege sker i samverkan mellan arbetsgivare 

och utbildningsanordnare. Vi erbjuder idag 70 sjuksköterskor att utbilda sig till 

specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin 

startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor 

(RIU). Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll 

och är en viktig del i kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 
Attrahera och rekrytera 

Under våren utarbetas målgruppsplaner utifrån identifierade kritiska målgrupper, syftet 
är att analysera vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för 
att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare. 

Den nystartade kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla 

rekryteringsarbetet. Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens 

mot verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Idag arbetar 

enheten med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90 % 93 % Målet uppnått. Fortsatt arbete med 
påminnelse om att registrera i Heroma. Två 
verksamhetsområden når delvis målet, 
resterande når målet fullt ut. 

 Kompetensutvecklingsplan 90 % 87 % Målet är delvis uppnått En förbättring jämfört 
med senaste mätningen. 

 

Aktiviteter Analys 

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger Utredningsuppdrag påbörjas i september. 

Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra liv. 

Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Fördelning av utbildningsanställningar för 70 
sjuksköterskor är genomförd. 

Utreda utökat behov av karriärtjänster Utredningsuppdrag klart i juni månad. 
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Aktiviteter Analys 

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta 
arbete 

Utredningsuppdrag klart  i september månad. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Minskning av kostnaderna 
för bemanningsföretag 

-25 % -30 % Kostnaden för bemanningsföretag inom 
Hälso- och sjukvården har minskat med 
nästan 20 miljoner (30 %) jämfört med 
samma period 2018. Från och med 2019 ingår 
inte köpt distansgranskning i kostnaden för 
bemanningsföretag och detta påverkar 
jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt 
distansgranskning för cirka 5 miljoner och en 
rättvis jämförelse ger då en 
kostnadsminskning på knappt 15 miljoner 
vilket motsvarar en minskning med 22 %. 
Kostnaden minskar inom samtliga 
verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Pröva arbetstidsmodeller i projektform Projekt 80-10-10 pågår. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,8 % 5,4 % Målet uppnått Två verksamhetsområden når 
inte målet, ett når delvis målet och 
resterande nio når målet. 

Uppdelat på personalgrupp så är det en 
ökning för bland annat specialistkompetenta 
läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
kuratorer medan t ex sjuksköterskor, ST-
läkare, lednings-, teknisk-, service- och 
administrativ personal minskat sin 
sjukfrånvaro i förhållande till samma period 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns 
en rutin som följs via Region Jönköpings läns 
rekryteringsportal. 

Kartläggning av löneläget Genomförd november 2018. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är 

även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier. 

Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att 

organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och 

förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar 

till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ett exempel är 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Insamling från nätverk för engagerat ledarskap och 
återkoppling från regionledning. 

 

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många 

årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad 

och frånvaro.  

 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 104 faktiska årsarbetare under jan - apr 2019 jämfört med 

samma period 2018. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av 

anställda årsarbetare är 69 men eftersom frånvaron också har minskat med motsvarande 35 

årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare högre. 

 
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2019-2018 

 Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 99 

Minskning av visstidsanställda -44 

Ökning av timavlönade 14 

Summa förändring årsarbetare 69 

Minskad sjukfrånvaro 29 

Ökad FL/VAB -9 

Minskad övrig frånvaro 15 

Summa minskning av frånvaro (fler i arbete) 35 

Ökning av faktiska årsarbetare  104 

 

Folktandvården, Utbildning och kultur, PKU samt Medicinsk vård har minskat något medan 

övriga verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period 

föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar den interna 
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fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Uppdelat på 

personalgrupp så är det framförallt en minskning av kulturpersonal, tandsköterskor och 

tandläkare. Störst ökning är det inom grupperna handläggare och administratörer och 

specialistkompetenta läkare. Ökningen av handläggare och administratörer har framförallt skett 

inom verksamhetsområdena Verksamhetsstöd och service, Regional utveckling och Kirurgisk 
vård 

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens första 

kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2019 uppdelat per 

personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya 

medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro 

(sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete 

och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska 

årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans). 

Personalgrupp Faktiska årsarb 
genomsnitt jan-
apr 2019 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 
2018 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Administration vård 532 -6 -4 -3 

AT-läkare och underläkare ej leg 137 0 3 -3 

Biomedicinska analytiker m fl 247 7 -5 12 

Handläggare och administratörer 732 41 -9 50 

Kurator m fl 129 -5 2 -7 

Kök och service 376 -12 -17 6 

Ledningsarbete 416 6 -3 9 

Psykologer 103 4 -1 5 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 310 9 -1 10 

Sjuksköterskor 2 215 14 -3 17 

Specialistkompetent läkare 604 9 -11 20 

ST-läkare och underläkare leg 285 -7 0 -6 

Tandhygienist 83 9 3 6 

Tandläkare 146 -4 3 -7 

Tandsköterskor m fl 287 -4 4 -9 

Teknisk personal och hantverkare 380 16 -3 19 

Undersköterska/Skötare m fl 1 284 10 6 3 

Utbildning, fritid och kultur 245 -15 -3 -12 

Övrig rehab och förebyggande arbete 117 -4 -1 -3 

Övrig vård- och omsorgsarbete 65 1 5 -4 

Summa 8 693 69 -35 104 

 

Den positiva trenden från slutet av 2018 fortsätter när det gäller kostnad för inhyrd personal. 

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 

miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 

samma period 2018.  Minskningen är fördelad på samtliga verksamhetsområden. Kostnaden 

för inhyrd personal motsvarar hittills under 2019 ca 2,5 procent av personalkostnaderna. 

Arbetet med att nå ett oberoende av hyrpersonal genom en stabil och varaktig bemanning med 

egna medarbetare för den löpande verksamheten fortsätter och det är mycket positivt att en 

del verksamheter har kunnat rekrytera läkare som tidigare jobbat som hyrläkare.  
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Hållbar utveckling 2017-2020 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom 

programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 

mål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet per april att 13 av målen 

helt eller delvis uppnås. 

Energi: inom energiområdet minskar regionens elförbrukning jämfört med föregående år och 

den totala energianvändningen (värme + el) väntas minska till 163,1 kWh/m2, vilket dock är 

något över målnivån för 2019 på 162,5 kWh/m2. 

Tjänsteresor: från och med 2019 görs jämförelse mot motsvarande period 2017 (basår) med 

målnivåer som anpassats därefter. För såväl privatbil som poolbil/hyrbil så ökar användningen 

något, vilket innebär att minskningsmål för närvarande inte uppnås. Samtidigt uppvisar 

tjänsteresandet med flyg en tydlig minskning, med 28 respektive 35 procent för inrikes- och 

utrikesflyg. 

Målet för en ökad andel miljöbilar har justeras så att det från och med 2019 speglar 

prioriteringarna i Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon). 

Resultatet uppgår nu till 60 procent, med fordon som successivt byts ut. 

Matsvinn: målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom regionens restauranger 

eller för patientmåltider, med ökningar i jämförelse med 2017. Vidare analys och 

förbättringsåtgärder pågår. 

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller 

andel svenskproducerat kött, mjölk och ägg och svenskodlad frukt och grönsaker. Första 

tertialet 2019 uppvisar också en tydlig ökning i andelen ekologiska livsmedel, till en nivå i 

närheten av årsmålet på 55 procent. Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller 

andelen vegetariska portioner i regionens restauranger, med en ökning till närmare 19 procent 

för perioden. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av de 

vegetariska alternativen. 

Vi är klimatsmarta 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

85,5 
kWh/m2 

83 
kWh/m2 

Totala värmeförbrukningen i nivå med 2018. 
Prognos för den totala energianvändningen 
för Region Jönköpings län är 163,1 kWh och 
når inte fullt ut målvärdet på 162,5 kWh. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

77 
kWh/m2 

80,1 
kWh/m2 

Elförbrukningen har sänkts från 80,6 kWh till 
80,1 kWh från 2018. Prognosen för den totala 
energianvändningen för Region Jönköpings 
län är 163,1 kWh och når inte fullt ut 
målvärdet på 162,5 kWh. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-

Tas med vid projektering av byggnader. Olika status 
beroende på ny- eller ombyggnadsprojekt. 
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Aktiviteter Analys 

energihus för levererad energi. 

Energironder ska genomföras regelbundet enligt 
fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och 
godkänd av miljöchefen. Den gäller fr o m 1/1-19. 
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med 
att kommunicera ut den till chefer och personal. 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal km 
egen bil (privatbil) 

-20 % 0,5 % Total privatbilsanvändning i nivå med 2017, 
med ökningar inom fem av elva 
verksamhetsområden. Fortsatt analys och 
åtgärder för att uppnå minskning. 

 Tjänsteresor, antal km 
poolbil och hyrbil (korttid) 

-10 % 0,2 % Nyttjandet av poolbil/hyrbil i nivå med 2017. 

 Andel fordon som lever 
upp till Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

75 % 60 % Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings 
läns drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut 
successivt. 

 Tjänsteresor, antal km 
inrikesflyg 

-15 % -28 % Resandet med inrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 Tjänsteresor, antal km 
utrikesflyg 

-10 % -35 % Resandet med utrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand 
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna 
strategi. 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Vi använder våra resurser klokt 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 19,3 % Ökningar i uppmätt matsvinn, både inom 
sjukhus- och skolrestauranger. Arbete pågår 
för att minska svinnet, med fokus på 
menyplanering, inköp och översyn av rutiner. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-8 % 48,5 % Matsvinnet uppvisar minskning jämfört med 
2018, men högre än jämförelseåret 2017. 
Förbättringsarbete pågår. 

 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 49(57) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en 
målsättning för att minska matsvinnet samt ge 
förslag på åtgärder för att minska detta. 

Regelbundna mätningar har påbörjats under året. 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-klassade 
byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 72,3 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-
klassade byggmaterial pågår. 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje 

hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och ägg 

93 % 96,6 % Målet uppnås. 

 Andel svenskodlad frukt 
och grönt 

18 % 40,5 % Målet uppnås. 

 Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 

68 % 88,1 % Målet uppnås. 

 Andel ekologiska livsmedel 55 % 54,4 % Tydlig ökning under perioden, där vi närmar 
oss målet på 55 procent för 2019. 

 Andel kaffe, te och kakao 
med sociala och etiska krav 

95 % 94,7 % Ökad andel under perioden, närmar sig 
målnivå på 95 procent. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt. 

Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 27 % Målet uppnås. 

 Andel vegetariska 
portioner i regionens 
restauranger 

19 % 18,9 % Andel vegetariskt ökar under perioden och 
närmar sig mål. Arbete pågår för ett ännu 
attraktivare vegetariskt utbud. 
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EKONOMI, Region Jönköpings län 
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde 
Resultat 
(budgetavvikelse) 

 Ekonomi i balans 0 tkr 319 073 tkr 

 Prognos 0 tkr  35 000 tkr 

 

Delårsresultatet bättre än budget främst beroende på finansnettot 

Efter första tertialet visar utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 miljoner 

kronor bättre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad visar 32 miljoner kronor bättre än 

budget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än 

budget. Det gör att verksamhetens resultat är drygt 12 miljoner kronor bättre än budget.  

Den största förklaringen till tertialets positiva budgetavvikelse avser ändrad 

redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 

där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas 

i resultatet. Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer 

än budgeterat. Utöver dessa så visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än 

budget beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 

skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget. 

 

Årsprognosen bättre än budget  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 

miljoner kronor högre än budgeten på 375 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring 

jämfört med 2018 med 216 miljoner kronor. Då ingår skattehöjning på 50 öre, vilket gav cirka 

388 miljoner kronor i ökade intäkter. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 300 miljoner 

kronor för kända överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 80 miljoner 

kronor högre än budget eftersom flera överenskommelser som skulle upphört nu fortsätter. 

Alla dessa överenskommelser är inte klara, men prognosen bygger på samma inriktning som 

2018. Det finns signaler om nya överenskommelser samt utökning av befintliga. Dessa är inte 

medräknade i prognosen då överenskommelserna inte är klara avseende område, inriktning 

eller krav. 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 956 miljoner kronor vilket är 85 miljoner kronor 

bättre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 11 445 miljoner kronor som 

motsvarar 63 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens resultat (resultatet före 

finansnetto) beräknas därmed till 489 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än 

budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 235 miljoner kronor, vilket är i nivå med 

budget. Prognosen är satt enligt budget då det är den nivå som över tid förväntas nås. 

Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 314 miljoner kronor vilket är 13 

miljoner kronor bättre än budget. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna 

överstiger resultatet exklusive avskrivningar med cirka 470 miljoner kronor.  

Egenfinansieringsgraden blir då 63 procent, vilket är något bättre än budgeten på 58 procent. 

Totalt för åren 2015-2019 beräknas investeringarna ha finansierats med egna medel med 200 

miljoner kronors marginal.  

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2018 

Bokslut  

2018 

Intäkter  901 2 493  766 2 595 

Kostnader  -4 448 -13 072  -4 217 -12 634 

Avskrivning  -119 -377  -124 -374 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 665 -10 956 85 -3 574 -10 413 

 

Skatteintäkter  3 024 9 071 -45 2 805 8 397 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 793 2 374 -18 758 2 267 

Verksamhetens resultat  152  489 22 -12 251 

Finansnetto tillgångar  383 235 0 85 180 

Finansnetto skulder/pensioner  -105 -314 13 -79 -238 

Årets resultat  430 410 35 -6 194 

*2018 års värden är inte omräknade enligt ny princip för verkligt värde av finansiella placeringar 

 

Verksamhetens nettokostnad bättre än budget 

Nettokostnaden har för första tertialet ökat med 2,5 procent jämfört med samma period 2018. 

Då ingår reavinst på fastighetsförsäljning med 27 miljoner kronor februari 2018. I år har 

också de förväntade riktade statsbidragen redovisats från årets början, till skillnad från förra 

året då de började redovisas först i augusti. Mer jämförbar nettokostnadsökning är 3,3 procent 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11,0 miljarder kronor, vilket är 85 miljoner kronor 

lägre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 5,2 procent att jämföra med den budgeterade 

ökningen på 6,0 procent.  

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 7,3 procent. Då 

ingår skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar cirka 388 miljoner kronor. Justerat för 

skattehöjningseffekten så är ökningen 3,7 procent. 
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Tabell: Nämndsavvikelser (miljoner kronor) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -43 -58 -11 735 -0,5 
 varav verksamhetsområden -35 -66 -9 781 -0,7 
 varav centralt -8 +8 -1 954 0,4 
     
ANA +5 +4 -497 0,8 
 varav verksamhetsområde +3 +2 -450 0,4 
 varav centralt +2 +2 -47 4,7 
     
TIM +6 -6 -1 485 -0,4 
 varav verksamhetsområde +6 -7 -1 475 -0,4 
 varav centralt 0 +1 -10 4,8 
     
RS +20 +19 -2 931 0,7 
 varav verksamhetsområden +11 0 -2 635 0,0 
 varav centralt +9 +19 -296 6,6 
     
RSÖ +44 +128 -57 225,0 
 varav riktade statsbidrag +44 +130 -141 92,0 
 varav internränta/avskrivning mm -2 -4 82 -4,3 
 varav pensioner mm +2 +2 2 -68,0 
     
RF -1 -2 -17 -10,5 

Totalt +32 +85 -16 722 0,5 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 

Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens 

ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens 

övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del ännu ej utfördelad 

budget på 42 miljoner kronor utifrån antagandet att motsvarande kostnadsprognos finns i 

verksamheterna. Kostnader på 23 miljoner kronor över budget beräknas för 

direktavskrivningar för lösutrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, detta är budgeterat i 

investeringsramen. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 128 miljoner kronor 

för 2019. Den största delen, 130 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar 

centralt. 52 miljoner kronor avser statsbidrag och överenskommelser som pågått under flera år 

vilket täcker permanentade budgetutökningar i verksamheterna och 59 miljoner kronor avser 

statsbidrag/överenskommelser som fortsatte 2019 trots tidigare besked om upphörande 2018. 

Detta överskott kompenserar den negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och 

sjukvård och gör att prognosen för verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv 

budgetavvikelse på 85 miljoner kronor. 

 

 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 53(57) 

 

 

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

De egna personalkostnaderna, beräknas öka med 4,4 procent. Avtalsökningen inklusive 

helårseffekt från 2018 utgör 2,9 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 67 

miljoner kronor högre än avtalsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 

miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 

samma period 2018. Kostnaden har minskat inom samtliga områden. Kostnaden hittills för 

distansbedömning diagnostik ligger på 5 miljoner kronor. Det definieras inte längre som en 

hyrläkarkostnad som täcker personalbrist, men tas med för att göra jämförelsen relevant med 

2018. Under första tertialet så fanns inga kostnader för hyrsjuksköterskor, vilket jämfört med 

samma tid 2018 är en minskning med knappt 1 miljon kronor. Totala kostnaden 2018 för 

hyrläkare/hyrsjuksköterskor inklusive distansbedömning diagnostik blev 185 miljoner kronor.  

 

Läkemedelkostnaderna lägre än budget  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 

patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel är före återbäringar/rabatter 

6,8 procent och ligger i nivå med rikets. Kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel är något 

lägre än riket och kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel är i nivå med riket. Region 

Jönköpings län har däremot en något högre kostnadsutveckling för smittskydd jämfört med 

riket. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse, vilket främst förklaras av höga 

återbäringar/rabatter. 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Tertial 1 

2018 

Förändring % Prognos 

2019 

Diff mot 

budget 

Läkemedel* 413,0 387,5 6,6 1 233,0 33,0 

Beredningar/abonnemang 

eget sjukhusapotek 

6,6 6,9 -3,6 20,0 0,0 

Summa 419,6 394,4 6,4 1 253,0 33,0 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar 

  

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 071 miljoner kronor 2019 vilket är 45 miljoner kronor 

lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i maj. 
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Generella statsbidrag och utjämning lägre än väntat men positivt ändå 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2018 

Bokslut  

2018 

Inkomstutjämning 579 1 736 16 561 1 683 

Kostnadsutjämning -113 -339 1 -108 -325 

Regleringsbidrag/avgift -23 -70 -12 -36 -108 

Läkemedelsbidrag 335 999 -28 318 945 

Välfärdsmiljard flyktingar 14 44 0 22 65 

Livmoderhalsscreening 2 5 5 2 5 

Långtidsarbetslösa 0 0 0 0 2 

Summa 793 2 374 -18 758 2 267 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2019 ger regionen knappt 1 047 miljoner 

kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen 

kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 47 

miljoner kronor för 2019 och 1 miljon kronor ytterligare för 2018 än vad som bedömdes i 

bokslutet. Totala läkemedelsbidraget 2019 beräknas därmed till knappt 999 miljoner, vilket är 

28 miljoner kronor lägre än budget. Regionen får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna 

vilket påverkar nettokostnaden positivt och ger ett budgetöverskott inom läkemedelsområdet 

med 33 miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan. 

Välfärdsmedlen 2019 är på totalt 2 500 miljoner kronor till regionerna. De består av 1 500 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 53 miljoner 

kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 000 miljoner 

kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 44 miljoner kronor av dessa vilka 

särredovisas i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får regionerna 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 

fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 egentligen skulle ingå i regleringsbidraget/avgiften. Det är därför inte 

budgeterat separat. 

 

Finansnettot enligt budget i prognosen men stort överskott per april 

Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är den största förklaringen till tertialets 

positiva budgetavvikelse en ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 

värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet.  

Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 383 miljoner 

kronor, vilket är 302 miljoner kronor bättre än budget. Till och med april ingår orealiserade 

värdeökningar på 342 miljoner kronor i resultatet, vilket är 309 miljoner kronor mer än 

periodbudget. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än budget 

beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 

skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget.  
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Utöver de orealiserade värdeökningarna ovan så har de finansiella tillgångarnas redovisade 

värde ökat med ytterligare 488 miljoner kronor, till följd av den ändrade redovisningslagen. 

Detta motsvarar det orealiserade värdet per 2018-12-31 och de ingår inte i periodens eller 

årets prognosticerade resultat utan har ökat det egna kapitalet.  

Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser 

mellan januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor 

och utdelningar samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. 

Finanspolicyn har inte förändrats men nu ska även orealiserade förändringar mellan januari 

till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. Finansnettot är 

försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid för de 

avkastningsbara tillgångar som finns i dag.  

På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till budgetens 235 miljoner kronor. Något 

försök till annan prognos är inte möjlig att göra. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

fyra månader till 6,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

första tertialet en kostnad på 105 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 314 

miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år men fortfarande över tid 

Årets prognostiserade resultat på 410 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 787 miljoner kronor. 

Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 256 miljoner kronor innebär det att resultatet är 

469 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 63 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 

med 558 miljoner kronor, vilket motsvarar 58 procent. Totalt för åren 2015-2019 beräknas 

investeringar ha finansierats med egna medel med 200 miljoner kronors marginal.  

Bruttoinvesteringarna på 1 257 miljoner kronor är 81 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 

de beräknade investeringarna utgörs 2 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 800 miljoner kronor av byggnader samt 390 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  

Utöver bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar samt ett erhållet 

investeringsbidrag på drygt 1 miljon kronor. 

Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 302 miljoner kronor.  

 

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2019,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 356 

Hus 37 Eksjö 100 

Elkraftförsörjning Ryhov 59 

Råslätts VC/FTV 58 
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OP/IVA Värnamo 44 

Komponentutbyten 44 

Solpaneler 27 

MR Värnamo 25 

Riddersbergs häststall 24 

Segerstad svinhus/omklädningsrum 13 

Infektionskliniken Ryhov 11 

Bårhus Ryhov 9 

ÖNH Höglandssjukhuset 8 

Cykelparkeringar 8 

MR 3 T Ryhov 6 

 

 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 410 miljoner kronor 

samt med ingående orealiserade värdeökningen på finansiella placeringar på 488 miljoner 

kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till 11,7 procent.  

Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2019 

Bokslut 

2018 

Soliditet % +11,7 +5,2 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,1 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 

delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 

detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 

Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +304 miljoner kronor. Här 

ingår orealiserade vinster på värdepapper på 78 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 

balanskravsresultatet som då blir +226 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har 

några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkades tidigare mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar 

och så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas 

finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget 

sedan 2013. För 2019 beräknas detta medföra en minskad avsättning med 32 miljoner kronor 
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och ackumulerat en ökad avsättning med 74 miljoner kronor jämfört med om 

genomsnittsmodell inte hade använts. 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar har ändrats från och med 2019. Nu ingår dessa 

placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde 

under året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 2018-12-31 har ökat 

balansräkningens tillgångar och det egna kapitalet med 488 miljoner kronor, så det påverkar 

således inte årets resultat men har ökat soliditeten. 2018 års värden i resultat- och 

balansräkning har inte omräknats enligt ny princip. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 

 

 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2019-04-30 2019 2018

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 47,3 38,5 52,0

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 819,9 4 276,6 3 640,5

   2. Maskiner och inventarier 12xx 767,4 963,4 771,3

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 169,9 234,6 169,9

Summa Anläggningstillgångar 4 804,4 5 513,1 4 633,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 58,5 59,3 58,8

II. Fordringar 15xx-17xx 917,9 855,7 881,5

III. Kortfristiga placeringar 18xx 6 459,5 6 110,5 5 734,6

IV. Kassa och bank 19xx 533,1 514,2 586,5

Summa Omsättningstillgångar 7 969,0 7 539,7 7 261,4

Summa Tillgångar 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 622,4 622,4 429,0

II. Justering ingående Eget kapital pga verkligt värde 488,5 488,5 0,0

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 429,5 410,0 193,5

Summa Eget kapital 1 540,4 1 520,9 622,4

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 927,0 9 096,6 8 817,6

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 0,0 16,1

Summa Avsättningar 8 943,1 9 096,6 8 833,7

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 69,2 66,8 70,5

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 220,7 2 368,5 2 368,5

Summa Skulder 2 290,0 2 435,4 2 439,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0
Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 74,4



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2019T1 2019 budget 2018T1 2018
Verksamhetens intäkter 901,5 2 492,9 766,2 2 594,5
Verksamhetens kostnader -4 448,0 -13 071,9 -4 217,1 -12 634,0
Avskrivningar -118,8 -376,8 -123,5 -373,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 665,3 -10 955,8 85,2 -3 574,4 -10 413,1
Skatteintäkter 3 023,7 9 071,2 -44,8 2 805,1 8 396,6
Generella statsbidrag o utjämningssystem 793,1 2 373,8 -18,2 757,7 2 267,4
VERKSAMHETENS RESULTAT 151,5 489,2 22,2 -11,6 250,9
Finansnetto tillgångar 382,7 235,0 0,0 84,5 180,4
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -104,7 -314,2 12,8 -78,8 -237,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2019T1 2019 2018T1 2018
Likviditet 3,59 3,18 3,16 3,07
Soliditet  fullfondering 12,1% 11,7% 3,7% 5,2%
Soliditet blandmodell 47,3% 45,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 96,0% 95,7% 100,3% 97,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 11,3% 3,6% -0,2% 1,8%
Nettkostnadsökning mot föregående år 2,5% 5,2% 4,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 3,3% 4,9% 4,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 7,1% 7,3% 3,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl skattehöjning 3,7%
Egenfinansieringsgrad investeringar 62,6% 69,2%
Rörelsekapital miljoner kronor 5 748 5 171 4 921 4 893
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 495 59 607 484

Definitioner:

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

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

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

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§85 Valärende - Smålands konstarkiv
Diarienummer: RJL 2019/1162

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Utse Annie Fredriksen (S) som ny ledamot vid Smålands 
konstarkiv.

Sammanfattning 
Annki Stark (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot vid Smålands konstarkiv. Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet har att utse ny ledamot.

Beslutsunderlag 
 Avsägelse av uppdrag 2019-04-04

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Socialdemokraterna har anmält Annie Fredriksen (S) som förslag 
till ny ledamot vid Smålands konstarkiv.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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