
 

  

KALLELSE 1(3) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2021-11-17 kl.09.00                                                      
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas 

Plats: Regionens hus sal A 

  
Ärenden 
1 Val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
4 Anmälan av informationshandlingar 2021/18 
5 Anmälan av delegationsbeslut 2021/15 
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
7 Kurser och konferenser  

Informationsärenden och aktuellt 
8 Projekt - Vägar till hållbar utveckling  
9 Antagningsredovisning folkhögskolor 2021  
10 Antagningsredovisning naturbruk 2021  
11 Resultatuppföljning naturbruk 2020/2021  
12 Månadsrapport 2021 ANA nämnden 2021/134 
13 Aktuell information  
14 Prosess kulturplan  

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
15 Smart Specialiseringsstrategi 2020/2572 

Beslutsärenden för nämnden 
16 Ombyggnation av hönshus till 

hundträningsstall, Stora Segerstad 
2021/1777 

17 Överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna 

2021/1273 
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18 Medel till konsultcheckar och verifieringsmedel 
2021-2022 

2021/1836 

19 Projekt - Houten 2022-2024 2021/2037 

20 Projekt  - TFA Sydost 2021/2094 

21 Projekt  - Förstudie Hållbar utveckling för 
plastindustrin i Jönköpings län 

2021/2096 

22 Projekt - Framtidskoll, ung företagsamhet i 
Jönköpings län 

2021/2131 

23 Projekt  - Värnamo Filmhistoriska festival 2021/2095 

24 Fördelning av tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet 

2020/2254 

25 Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet 

2021/2017 

Övrigt 
26 Övriga frågor  
   
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter: 
Per Eriksson (C) ordf. 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

För kännedom 
 
Ersättare: 
Annki Stark (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Markus Kauppinen (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Matilda Henriksson (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Ami Fagrell (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
Anders Vigortsson (SD) 
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Tjänstemän: 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, 
uppföljning och analys  
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter: 
Irene Tengberg Herrstedt, SACO 
Birgitta Svensson, ersättare  

 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (-) 
Samuel Godrén (SD) 
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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2021-11-17 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-10-13 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-10-11, 2021-11-03 
• Protokoll kulturutskottet 2021-10-08 

 
Inkomna handlingar 

 
• RJL 2021/2141 Näringsdepartementet Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 
• RJL 2021/2142 Vildsvinsförvaltningsplan för Jönköpings län 2021, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Utgående skrivelser 
 

 

Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 

RJL 2021/18
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2021-11-17 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
ANA 4.5.2 RU-medel till projekt Livsmedelsstrategin RJL 2018/887 2021-10-21 Karin Hermansson 
ANA 4.2.1 NyJo Music AB musikarrangemang och dirigent RJL 2021/1918 2021-09-29 Ulrika Josefsson 
ANA 4.2.1 Konsertprogram a night at the opera RJL  2021/1660 

RJL 2021/2158 
2021-09-29 Ulrika Josefsson 

ANA 4.2.1 Uppföranderättigheter Pere Le RJL 2021/2041 2021-09-29 Ulrika Josefsson 
     
     
     
     
     
     
 

RJL 2021/15
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-10-01 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

192862 K Motion - Inför möjligheten att välja personlig 
läkare 

Lena Strand 

2021-09-08  Sverigedemokraterna RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1793  Motion - Inför möjligheten att välja personlig 
läkare 

MOTION 

 

     

 

6



    

    
  

Sidan  1 av 6 
 

    

 

     

             
   

Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-10-01 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser September 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.9620 I Ny utvecklingsstrategi 2023-2027 Lena Bohman 

2021-09-08  Astrid Lindgrens Hembygd RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1797  Remiss - Ny utvecklingsstrategi för Astrid 
Lindgrens Hembygd 2023-2027 
Svar senast 2021-09-15 

REMISS 

2021.9651 I Förslag till Regional transportplan för Kalmar län 
2022-2033 

Erik Bromander 

2021-09-09  Region Kalmar län RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1811  Remiss - Förslag till Regional transportplan för 
Kalmar län 2022-2033 
Svar senast 2021-12-31 

REMISS 

2021.9858 I Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län Ante Jankovic 

2021-09-10  Region Kalmar län RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1823  Remiss-  Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar 
län 
Svar senast 2021-12-31 

REMISS 

2021.9959 I Lokal utvecklingsstrategi för Leader Västra 
Småland 2023-2027 

Lena Bohman 

2021-09-13  Leader Västra Småland RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1841  Remiss - Ny Strategi för Leader Västra Småland 
2023-2027 
Svar senast 2021-12-31 

REMISS 

2021.9966 I Lokal utvecklingsplan för Leader Östra 
Skaraborg 

Lena Bohman 

2021-09-13  Leader Östra Skaraborg RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1843  Remiss - Lokal utvecklingsplan för Leader Östra 
Skaraborg 
Svar senast 2021-09-27 

REMISS 

2021.10027 I Konsekvensutredning - Belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2022 

Evelina Örn 

2021-09-14  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1848  Remiss - Belopp för vård av utskrivningsklara 
patienter för år 2022 
Svar senast 2021-10-26 

REMISS 

2021.10117 I Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit Siv Kullberg 
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2021-09-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1854  Remiss - Riktlinje för periorbital nekrotiserande 
fasciit 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10119 I Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke 
arteritisk ischmetisk optikusneuropati (NAION) 

Evelina Örn 

2021-09-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1855  Remiss - Riktlinje för diagnos och uppföljning vid 
icke arteritisk ischmetisk optikusneuropati 
(NAION) 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10121 I Riktlinje för orbitala och periorbitala infektioner Siv Kullberg 

2021-09-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1856  Remiss - Riktlinje för orbitala och periorbitala 
infektioner 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10125 I Vägledning för vårdhygieniskt arbete Evelina Örn 

2021-09-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1859  Remiss - Vägledning för vårdhygieniskt arbete 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10127 I Kartläggning och rekommendation 
fosterdiagnostik 

Evelina Örn 

2021-09-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1860  Remiss - Kartläggning och rekommendation 
fosterdiagnostik 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10176 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Schizofreni - fortsatt vård och stöd 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1866  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Schizofreni - fortsatt vård och 
stöd 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10180 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för grav hörselnedsättning 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1867  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för grav hörselnedsättning 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10184 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för knäledsartros 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1869  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för knäledsartros 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10188 I  Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- RLK o Verksamhetsnära 
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och sjukvård funktion 

RJL 2021/1870  Remiss - Nationellt vårdprogram för Hodgkins 
lymfom 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10192 I Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk 
leukemi (KLL) 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1872  Remiss - Nationellt vårdprogram för kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL) 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10197 I Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning 
efter barncancer 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1873  Remiss - Nationellt vårdprogram för 
långtidsuppföljning efter barncancer 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10200 I Nationellt vårdprogram och standardiserat 
vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre 
urinvägarna  

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1874  Remiss - Nationellt vårdprogram och 
standardiserat vårdförlopp för cancer i 
urinblåsan och övre urinvägarna  
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10202 I Gynekologiska sarkom – bilaga till Nationellt 
vårdprogram för buksarkom 

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1875  Remiss- Gynekologiska sarkom – bilaga till 
Nationellt vårdprogram för buksarkom 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10204 I Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ 
neoplasi (MPN)  

Evelina Örn 

2021-09-16  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1876  Remiss - Standardiserat vårdförlopp för 
myeloproliferativ neoplasi (MPN)  
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10229 I Riktlinje för handläggning av bakteriell 
endoftalmit  

Evelina Örn 

2021-09-17  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1857  Remiss - Riktlinje för handläggning av bakteriell 
endoftalmit 
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10230 I Riktlinje för handläggning av katarakt Evelina Örn 

2021-09-17  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1858  Remiss - Riktlinje för handläggning av katarakt  
Svar senast 2021-11-15 

REMISS 

2021.10243 I Länstransportplan för Kronobergs län 2022–
2033 

Erik Bromander 
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2021-09-17  Region Kronoberg RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1887  Remiss - Länstransportplan för Kronobergs län 
2022-2033 
Svar senast 2021-11-24 

REMISS 

2021.10309 I Reviderat program för den samordnade 
nationella övervakningen i Vättern 

Peter Friberg 

2021-09-21  Vätternvårdsförbundet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1897  Remiss - Program för samordnad nationell 
övervakning i Vättern 
Svar senast 2021-10-08 

REMISS 

2021.10313 I Bromma flygplats - underlag för avveckling av 
drift och verksamhet  
Ds 2021:25  

Peter Friberg 

2021-09-20  Infrastrukturdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1898  Remiss av rapporten Bromma flygplats – 
underlag för avveckling av drift och verksamhet 
Ds 2021:25 
Svar senast 2021-12-20 

REMISS 

2021.10316 I Swedavias sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling 
av Bromma Stockholm Airport 

Peter Friberg 

2021-09-20  Näringsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1901  Remiss -Sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling 
av Bromma Stockholm Airport 
Svar senast 2021-12-20 

REMISS 

2021.10387 I Handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 

Evelina Örn 

2021-09-22  Aneby kommun Räddningstjänsten RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1924  Samrådsremiss avseende Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Svar senast 2021-10-13 

REMISS 

2021.10452 I Granskningshandling Regionplan för Skåne 
2022-2040 

Peter Friberg 

2021-09-23  Region Skåne RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1931  Remiss - Granskningshandling Regionplan för 
Skåne 2022–2040 
Svar senast 2021-12-31 

REMISS 

2021.10460 I Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022-2033 

Peter Friberg 

2021-09-23  Region skåne RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1934  Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2022-2033 
Svar senast 2022-01-09 

REMISS 

2021.10475 I Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet 
till Socialstyrelsens patientregister 

Evelina Örn 

2021-09-23  Socialförvaltningen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 
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RJL 2021/1936  Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om 
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens 
patientregister 
Svar senast 2021-11-07 

REMISS 

2021.10495 I Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya regler 
för organdonation 

Evelina Örn 

2021-09-24  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1942  Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss 
Nya regler för organdonation 
Svar senast 2021-11-22 

REMISS 

2021.10502 I EU-kommissionens förslag om att säkerställa 
tillgången till krisrelevanta medicinska 
motåtgärder på unionsnivå 

Evelina Örn 

2021-09-24  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1946  Remiss - EU-kommissionens meddelande om 
etablerandet av HERA samt 
förslag om att säkerställa tillgången till 
krisrelevanta medicinska motåtgärder på 
unionsnivå 
Svar senast 2021-10-13 

REMISS 

2021.10656 I Regional infrastrukturplan Halland 2022 – 2033 Siv Kullberg 

2021-09-29  Region Halland RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1972  Remiss - Regional infrastrukturplan Halland 
2022 – 2033 
Svar senast 2021-11-26 

REMISS 

2021.10772 I Nationell högspecialiserad vård - Avancerade 
endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1986  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre 
luftvägarna 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10775 I Nationell högspecialicerad vård - Transbronkiell 
subpleural lungbiopsi med kryoteknik 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1987  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Transbronkiell subpleural lungbiopsi med 
kryoteknik 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10777 I Nationell högspecialiserad vård - Extraktion av 
pacemakerutrustning 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1988  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Extraktion av pacemakerutrustning 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10779 I  Nationell högspecialiserad vård - Systemisk 
amyloidos 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1989  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - REMISS 
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Systemisk amyloidos 
Svar senast 2022-01-20 

2021.10781 I Nationell högspecialiserad vård - Medfödda 
metabola sjukdomar 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1990  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Medfödda metabola sjukdomar 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10783 I Nationell högspecialiserad vård - 
Svårbehandlade epilepsi 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1992  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Svårbehandlade epilepsy 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10785 I  Nationell högspecialiserad vård -  Cytoreduktiv 
kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling 
i bukhålan för patienter med spridd cancer i 
bukhinnan HIPEC 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1991  Remiss - Nationell högspecialiserad vård -  
Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm 
cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med 
spridd cancer i bukhinnan HIPEC 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10789 I Nationell högspecialiserad vård - Kurativt 
syftande behandling av vulvacancer 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1993  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Kurativt syftande behandling av vulvacancer 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10792 I Nationell högspecialiserad vård -  Isolerad 
hyperterm perfusion ILP 

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1994  Remiss - Nationell högspecialiserad vård -  
Isolerad hyperterm perfusion ILP 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.10794 I Nationell högspecialiserad vård - 
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid 
testikelcancer  

Evelina Örn 

2021-09-30  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1995  Remiss - Nationell högspecialiserad vård - 
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid 
testikelcancer  
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 
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Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2021-11-01 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

 

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2021/2146 Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast 
vårdkontakt för alla äldre 

Lena Strand 

2021-10-19 Vänsterpartiet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2147 Motion - Reseersättning även vid resor till annat 
sjukhus än hemsjukhuset 

Lena Strand 

2021-10-19 Vänsterpartiet RLK o Verksamhetsnära funktion 
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-11-01 
 

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

198892 K Beslut NFSP 2021-11-02 
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss 
Nya regler för organdonation 

Laura Habib 

2021-10-28   RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1942  Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss 
Nya regler för organdonation 

BESLUT 
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Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2021-11-01 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

 

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2021/2006 Remiss - Riksarkivets förslag till författningar Per Isaksson 

2021-10-01 Riksarkivet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2016 Remiss - Förslag till föreskrifter om uppgifter i 
anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen 
(2004:168) när det gäller covid-19 

Evelina Örn 

2021-10-04 Folkhälsomyndigheten RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2038 Remiss av Transportstyrelsens slutrapport 
Utredning behov av 
förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon 

Erik Bromander 

2021-10-06 Infrastrukturdepartementet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2046 Remiss - Nationell insamling av registeruppgifter 
från primärvården 

Evelina Örn 

2021-10-07 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2064 Remiss - En god kommunal hushållning (SOU 
2021:75) 

Maria Berghem 

2021-10-11 Finansdepartementet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2073 Remiss - Handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Evelina Örn 

2021-10-11 Eksjö Kommun RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2078 Remiss - Socialstyrelsens termbank: begrepp 
rörande besökstyper 

Evelina Örn 

2021-10-11 Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2091 Remiss - Enklare regelverk för mikroföretagande 
och en modernare bokföringslag  

Thomas Strand 

2021-10-13 Näringsdepartementet RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2138 Remiss - Förslag till strategi för boendeplanering 
Nässjö komun 

Siv Kullberg 

2021-10-18 Nässjö kommun Utvecklingsavdelningen RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2143 Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 

Erik Bromander 

2021-10-19 Västra Götalandsregionen RLK o Verksamhetsnära funktion 

2021/2144 Remiss - Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar 
SOU 2021:80 

Laura Habib 

2021-10-19 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära funktion 
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2021/2148 Remiss - Förslag till upphävande av 
Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om samordning av insatser för 
habilitering och 
rehabilitering (SOSFS 2007:10) 

Evelina Örn 

2021-10-19 Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära funktion 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 

• Folk och kultur 2022 i Eskilstuna, 9-11 februari 2022. 
Presidiet beslutar att samtliga ordinarie ledamöter ges möjlighet att 
delta, samt att ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 
Anmälan sker till nämndsekreteraren senast den 29 november. 
 

• Digital konferens om EU:s strategi för östersjöregionen gällande det 
strategiska utvecklingsarbetet oh den digitala omställningen. 
Presidiet beslutar avstå från deltagande. 
 

• KLYS- Seminarium om film- kultur- och konstnärspolitik i spåren 
av pandemin, digitalt seminarium den 10 november. 
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 
 

• Digitalt seminarium Emilkraften, söndagen den 14 november. 
Presidiet beslutar att inbjudan skickas ut för kännedom till nämndens 
ledamöter. 
 

• REGLABS årskonferens, 9-10 februari i Norrköping. 
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Stockholm den 19 oktober 2021

Folk och Kultur 2022

bästa regionstyrelse.

Vi hoppas att ni i har möjlighet att deltaga på Folk och Kultur i februari. Då konventet genomförs för femte året
i rad. Och att ni genom ert  deltagande vill hjälpa till att lyfta konstens och kulturens betydelse i det
kulturpolitiska samtalet. Inte minst med tanke på det stundande Riksdagsvalet.

Ett nytt år och en framtid ljusare än på länge - är det möjligen det 2022 har att bjuda på? Med 2021 års digitala
Folk och Kultur i minne - med många besök, både från Sverige som från 30 andra platser i världen, ser vi nu
fram emot februari månad med förväntan och positiv känsla, med nya förutsättningar och möjligheter. Ett
fysiskt konvent - på plats i Eskilstuna.

Som vi alla vet har den globala pandemin drabbat, och drabbar fortfarande kulturbranschen och dess utövare.
Och inte minst det fria kulturlivet, liksom aktörer i kulisserna, foajén, publiken m fl. Att samhället nu öppnats
upp, och med den tillströmning till kulturen vi upplever, visar på den längtan och det behov som finns för att
skapa och uppleva. Samtidigt kan man fråga sig om det är en ny kontext vi går in i - då vi har ett stundande
valår. Folk och Kultur är en av de plattformar där det kulturpolitiska samtalet bör ske. Vi bjuder därmed in
partiledare, kulturpolitiska talespersoner och politiker på regional och kommunal nivå till Eskilstuna att mötas i
tvärsektoriella samtal om kultur.

Inför och under 2022 års konvent arbetar vi med följande 6 teman, se vidare på hemsidan
www.folkochkultur.se:

Kulturpolitik, Nordiskt perspektiv, Ungas kultur, Centrum och periferi, Kultur och näringsliv samt Konstnärlig
frihet.

FOLK OCH KULTUR
Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konsten och kulturen i demokrati- och samhällsutvecklingen.
Detta tvärsektoriella kulturpolitiska konvent strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det
fria kulturpolitiska samtalet. En unik arena där företrädare från alla kulturella discipliner samlas kring ett
kurerat, kvalitativt innehåll genom en deltagarstyrd arena. Stort fokus ligger på att främja ett tillgängligt och
vitalt kulturliv i hela landet, och att sprida kunskap om kulturens betydelse i samhällsutvecklingen.

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet - Kultur i hela landet.

Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Som plattform för
inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med externa arrangörer, utställare och
representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner.
Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella
konstnärliga föreställningar och upplevelser. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018.
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Vår förhoppning är att landets politiska partiers ledare och kulturpolitiska talespersoner närvarar vid 2022-års
Folk och Kultur. För att sätta kulturen på nästa års viktiga agenda. Vad vill man med kulturen, hur ser visionen
ut? Vad ska vi med kultur till?

Vi ser fram emot att mötas och gemensamt pröva vilka frågor ni anser att Sveriges ledare hittills inte
formulerat. Er närvaro skulle göra skillnad.

Med vänliga hälsningar, 

Ismo Railisson
Projektledare Folk och Kultur 

Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm
Tel:  070 - 5525650
E-post:  ismo.railisson@folkochkultur.se
Hemsida: folkochkultur.se

På uppdrag av:
Nina Björby, ordförande, Regional Musik i Sverige
Jonas Hellberg, ordförande, Länsmuseernas Samarbetsråd
Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige

19

mailto:ismo.railisson@folkochkultur.se
http://www.folkochkultur.se/


Vi har börjat förändringen mot ett hållbart 

samhälle. Sveriges regioner har satt målen och 

omställningen är igång: cirkulär produktion och 

konsumtion, nya transporter, förändrad energi-

försörjning. Pandemin är också på väg att 

omstöpa många av våra arbetsplatser.

Men vi är inte framme. Omställningen kräver

mer av oss och våra organisationer, den ställer 

nya frågor: Hur ser en omställd region ut? Vad 

måste vi lämna bakom oss?

På Reglabs årskonferens 2022 träffar du några som vet 

mer om hur man ställer om: Johannes Stripple, Lunds 

universitet, som varit med och skapat en turistguide till 

den fiktiva fossilfria staden Notterdam, Experiolab som i 

tio år utvecklat regionala förändringsverktyg, Kristina 

Lindström, Li Jönsson och Per-Anders Hillgren, 

Malmö universitet, som diskuterar hopp och sorg i 

omställning, Bo Rothstein som pratar om förtroendet för 

demokratins institutioner i kristider.

Vi möts i Industrilandskapet i Norrköping – en inspi-

rerande miljö som varit med om stora förändringar 

genom åren. Värd för Årskonferensen är Region 

Östergötland. 

Anmäl dig här redan nu. Vi ses den 9-10 februari, 

lunch-lunch. För dig som inte kan delta på plats, finns 

möjligheten att följa delar av konferensen digitalt.

Välkommen till Reglabs årskonferens 2022!
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/134 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per 
september 2021. Mätetal, målvärde och ANA nämndens ekonomiska 
resultat presenteras. 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Månadsrapport - sep 2021, ANA 
1  0  1  0  av 2 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 
 
 
 

3,3 % 

 
 

Sjukfrånvaron kvarstår på en 
låg nivå. På ett år har 
sjukfrånvaron ökat marginellt 
med 0,2 procentenheter. 

 

 Ekonomi i 
balans 
 
 
 
 

13 450 tkr 

 
 

Regional utveckling 
(ANA) +13,5 mnkr 

 

 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+11,3 mnkr) 

Verksamhetsområdet visar en positiv budgetavvikelse på 11,3 mnkr efter september månad. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 2,3 mnkr. 

Budgetavvikelsen för SMOT är positiv och uppgår för perioden till  2,1 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna i 
samband med inställda produktioner har förhandlats bort till en betydligt större summa än de intäkter som 
budgeterats. Avvikelsen har halverats sedan augusti månad och resterande budgetöverskott kommer troligen att 
förbrukas till höstens produktioner. 

Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 3,5 
mnkr. Tjänster som varit vakanta kommer att tillträdas eller rekryteras under hösten. Även bidragsgivning visar en 
positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr. De administrativa kostnaderna har en positiv budgetavvikelse på 1,5  
mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka under året då vakanta tjänster är tillsatta. Även kostnader för nytt 
bidragssystem och konstregister kommer att göra att avvikelsen beräknas minska under hösten. 

Naturbruksskolornas ekonomi är i balans. 

B. Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Budgetavvikelsen +2,2 mnkr förklaras av främst av  projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel där 
överskott  är +1,6 mnkr efter september månad, vilket förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i nivå 
med budget.  

(I augusti reserverades medel för beslut RJL 2021/423 Hållbar besöksnäring samt beslut RJL 2021/967 
Mötesplats för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings Län. Totalt ca 4,8 mnkr.) 

Även Övrig kulturverksamhet visar på en positiv avvikelse +0,4 mnkr, där ingen kostnadsbelastning skett ännu. 
Nämndens egna kostnader  +210 tkr, vilket  främst förklaras av lägre kostnader för kurser /konferenser jfm 
budget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-14 RJL 2020/2572 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

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

1. Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
 

Information i ärendet 
Med S3-strategin lägger vi fokus på de regionala styrkeområden där länet har 
särskilda fördelar och styrkor. Målet med Smart specialisering i Region 
Jönköpings län är att kraftsamla regionala aktörer för att identifiera och utveckla 
våra styrkeområden där det skapar störst effekt. Den Regionala  
Utvecklingsstrategin pekar ut följande styrkeområden: 
• Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag  
• E-handel och logistik  
• Skogsnäring och träförädling  
• Besöksnäring  
• Livsmedel och livsmedelsförädling  
 
Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade styrkeområden pekar S3-strategin 
ut tjänstedesign som en gemensam faktor och möjlighet för utveckling och 
innovation. 
Smart specialisering (S3) är ett verktyg för regional utveckling vars syfte är att 
förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden 
med potential för tillväxt. Det handlar om områden där en region redan har 
styrkor, nya områden som kan förstärkas, men också om möjligheter för regionens 
företag att attrahera kompetens från företag inom hela EU. Inom de prioriterade 
områdena, mobiliserar regionen representanter från företag, akademi, det 
offentliga och intressegrupper till att gemensamt utveckla området, samt söker 
samarbeten utanför regionen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/2623 

 
 

 

I den fortsatta processen kommer de breda styrkeområdena att förfinas och 
tydliggöras i samarbete med näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. 
Det leder till en högre specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. Nästa steg av 
arbetet med att förverkliga ambitionen och potentialen i de identifierade 
styrkeområdena. Inom respektive område kommer även handlingsplaner tas fram 
som förtydligar spetsarna inom styrkeområdena och konkretiserar genomförandet. 
En viktig del i etableringen av styrkeområden är möjligheten att testa och 
demonstrera nya produkter, tjänster och arbetssätt. 
 
Smart Specialiseringsstrategin har arbetats fram genom analysarbete, 
omvärldsbevakning samt workshops med det företagsfrämjande systemet, länets 
kommuner samt arbetsmarknadens parter. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef Utbildning och 
kompetensförsörjning samt Innovation 
och företagande 
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SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI

2

Innovation, utveckling och förnyelse är 
avgörande för förmågan att möta nya utma-
ningar och möjligheter i en föränderlig värld. 
Klimatförändringar, demografiska föränd-
ringar, en föränderlig världsekonomi, epidemier 
och stigande sjukvårdskostnader är bara några 
av de utmaningar som vårt samhälle står inför.  
 
Region Jönköpings läns strategi för smart  
specialisering (S3) från den regionala  
utvecklingsstrategin (RUS).  

Med S3-strategin lägger vi fokus på de regio- 
nala styrkeområden där länet har särskilda  
fördelar och styrkor.  

Målet med Smart specialisering i Region 
Jönköpings län är att kraftsamla regionala 
aktörer för att identifiera och utveckla våra 
styrkeområden där det skapar störst effekt. 

• Smart industri/kunskapsintensiva  
tillverkningsföretag 

• E-handel och logistik 
• Skogsnäring och träförädling 
• Besöksnäring 
• Livsmedel och livsmedelsförädling 

Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade 
styrkeområden pekar S3-strategin ut tjänste- 
design som en gemensam faktor och möjlighet 
för utveckling och innovation. 

Stommen i den regionala resursbasen är mång-
falden av företag tillsammans med forskning på

Jönköping University (JU), nationella industri-
ella kompetenskluster, innovationsmiljöer och 
forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, 
bredd, småskalighet och närhet öppnar för 

kreativa korsbefruktningar och en unik utveck-
lings- och specialiseringsspiral.  

I den fortsatta processen kommer de breda 
styrkeområdena att förfinas och tydliggöras i 
samarbete med näringsliv, akademi, offentlig 
och idéburen sektor. Det leder till en högre 
specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. 
Nästa steg av arbetet med att förverkliga 
ambitionen och potentialen i de identifierade 
styrkeområdena. 

Inom respektive område kommer även hand-
lingsplaner tas fram som förtydligar spetsarna 
inom styrkeområdena och konkretiserar 
genomförandet. En viktig del i etableringen  
av styrkeområden är möjligheten att testa  
och demonstrera nya produkter, tjänster  
och arbetssätt.  

1. Sammanfattning

Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och  
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt  
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras.  
En levande grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet.  
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Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning och innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt kon-
kurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns och att samtidigt ha  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Analys och dialog är nyckelord i arbetet. 

JÖNKÖPINGS LÄN 

• 13 kommuner 
• 360825 invånare 
• Landets högsta andel  

förvärvsarbetande inom industri 
• Entreprenörsandan  

(Gnosjöandan) 
• Landets bästa företagsklimat* 

(hösten 2021) 

 

* Svenskt Näringslivs ranking 2021

PRIORITERADE OMRÅDEN 

1.  Smart industri/kunskapsintensiva 
tillverkningsföretag 

2. E-handel och logistik 
3. Skogsnäring och träförädling 
4. Besöksnäring 
5.  Livsmedel och livsmedels- 

förädling 
6.  Tjänstedesign (som vi valt att 

lägga som ett tvärgående raster 
över samtliga övriga områden) 

Framtagandet av Regional utvecklingsstrategi 
med sikte mot 2035 – skedde i en dialogprocess 
med näringsliv, akademi och civilsamhälle. 
Strategin, inklusive smart specialisering, ägs  
av Region Jönköpings län, men genomförs i 
bred samverkan.

2. Inledning
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Smart specialisering(S3) är ett verktyg för 
regional utveckling vars syfte är att förstärka 
regioners konkurrenskraft genom att  
identifiera och prioritera områden med poten-
tial för tillväxt. Det handlar om områden där 
en region redan har styrkor, nya områden som 
kan förstärkas, men också om möjligheter för 
regionens företag att attrahera kompetens från 
företag inom hela EU.

Smart specialisering är ett arbetssätt där analys 
och dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i 
en förenklad  sexstegsprocess. 

Inom de prioriterade områdena, mobiliserar 
regionen representanter från företag, akademi, 
det offentliga och intressegrupper till att gemen-
samt utveckla området, samt söker samarbeten 
utanför regionen. 

Ordningen på de sex stegen kan se olika ut och 
i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en stra-
tegi är inte en engångsprocess, utan går ihop 
med genomförandet och pågår löpande.

3. S3 – ett verktyg för regional utveckling 
inom EU 

UTVÄRDERING

POLICYMIX

STYRNING

VISION

PRIORITERING

ANALYS
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Sveriges mest  
hållbara, attraktiva 
och tillgängliga  
län där alla människor 
trivs, utvecklas och 
mår bra.
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RUS – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR 2035

Visionen i den Regional utvecklingsstrategin 
för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också 
ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har 
bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det lång-
siktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till 
att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla 
människor trivs, utvecklas och mår bra.

Länet och dess utveckling ska därför präglas 
av de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. 

RUS innehåller följande 6 målbilder för 2035

EN HÅLLBAR REGION 
Mål: Jönköpings län är ett hållbart län 

För ett långsiktigt hållbart regionalt till-
växt- och utvecklingsarbete krävs att social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom-
syrar alla aspekter av arbetet och att länet 
genom samhandling utvecklas till en förebild i 
genomförandet av målen.

Medvetet individuellt och kollektivt 
ansvarstagande och förändringsvilja är 
grundförutsättningar för att länet ska nå de 
långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mång-
fald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

EN ATTRAKTIV REGION  
Mål: Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på
och flytta till för alla.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande 
för att utveckla en attraktiv och konkurrens-
kraftig region – en region som ser möjligheter  
i förändringar och värdesätter samverkan.

Det är människor som bidrar med kompetens, 
som driver företag, som investerar kapital och 
som utvecklar samhällen.  

EN TILLGÄNGLIG REGION 
Mål: Skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län 

Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar 
att ta tillvara på framtida möjligheter.

En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet för-
utsätter bostäder för människor i livets alla 
skeenden, attraktiva möjligheter att bo och leva 
i länets alla delar samt snabba och långsiktigt 
hållbara kommunikationer.

En god tillgänglighet är en förutsättning för  
att alla länsinvånares potential ska komma till 
sin rätt.

Genom fysisk och digital infrastruktur skapar 
läget förutsättningar för att vara en långsiktigt 
hållbar och innovativ tillväxtregion.

EN SMART REGION 
Mål: Jönköpings län är en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion 

Företagsamhet och samverkan är känneteck-
nande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser 
och strukturomvandlingar.

Mod, handlingskraft, stolthet och uppfinnings-
rikedom präglar företagen, deras ledare och 
medarbetare. Genom framgångsrika och pre-
stigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

4. Utgångspunkt med sikte mot 2035  

REGION JÖNKÖPINGS LÄN ÄR 2035: 
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EN KOMPETENT REGION 
Mål: 2035 säkerställs matchningen på  
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom  
det livslånga lärandet 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser är helt avgörande för att säkra  
näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av medarbetare och för att kunna möta välfär-
dens utmaningar.

Förutsättningarna och utgångsläget varie-
rar mellan länets kommuner. Genom en väl 
fungerande samverkan i länet mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, 
akademi och utbildningsanordnare, arbets-
förmedlingen och arbetsmarknadens parter 
säkerställs den långsiktiga kompetensutveck-
lingen och matchningen på arbetsmarknaden i 
hela länet.

EN GLOBAL REGION 
Mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt  
konkurrens kraftigt län

Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande glo-
baliseringen skapar förutsättningar för länet 
att bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. 
 
Exportmarknaden är central för många av 
länets företag. En förutsättning för länets  
långsiktigt hållbara utveckling är att länets 
företag erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna.  

Insatser behöver därför kontinuerligt göras för 
att stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner.

Globaliseringen ger även möjlighet till kun-
skaps- och kompetensinfluenser samt ökar 
möjligheten för internationella företags direkt-
investeringar och nyetableringar i länet. 

ATTITYDER FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets ledare och 
utbildningsväsende har 
insikt om och efterfrågar 
innovation som ett medel 
för att skapa hållbar till-
växt och ett bra liv i en 
attraktiv region

SAMVERKAN FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets resurser 
som möjliggör innovati 
ner är på ett effektivt sätt 
sammankopplade med 
varandra, nationellt och 
internationellt – och deras 
utformning och kvalitet 
ska ständigt utvecklas.

EFFEKTIVA PROCESSER 
FÖR INNOVATION

Målbild: Idéer stimuleras, 
valideras och förädlas till 
innovationer i en effektiv 
värdekedja, där främjan-
desystemets erbjudanden 
är anpassade för olika 
typer av innovatörer i 
länets näringsliv, offent-
liga sektor, akademi och 
civilsamhälle.
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Forskningen och högskolans starka ställning 
ska bidra ytterligare med innovationer och kon-
kurrenskraft till hela länet. Samtidig som länet 
har många utmaningar finns också många styr-
kor. , som kan förstärkas ytterligare och ge en 
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. 

Historiskt har Jönköpings län haft en stark 
industri som utgjort en stor del av det lokala 
näringslivet och arbetsmarknaden. Industrin är 
fortsatt en viktig faktor för länet och industrins 
utveckling är av yttersta vikt för en fortsatt 
konkurrenskraftig position när det kommer 
till såväl nationell som internationell han-
del. En utmaning ligger i att locka till sig rätt 
kompetens. Industriföretagen har idag svårt 
att nyanställa och det påverkar produktionen 
negativt. En ändrad attityd till industrin är av 
yttersta vikt för att locka nästa generations 
medarbetare. 

En stark entreprenörsanda inom industri, 
jord- och skogsbruk samt besöksnäring har 
varit och är fortfarande starkt förknippat med 
Jönköpings län. Det är en styrka för länet med 
den nyföretagaranda, tillväxtvilja och det enga-
gemang som finns. 

Samtidigt behöver entreprenörer och företa-
gare få rätt förutsättningar att lyckas med sina 
idéer och innovationer. Att fortsätta underlätta 
för företagare att införliva sina mål förutsätter 
en fortsatt utveckling mot ett öppet och jämlikt 
innovationsklimat i hela länet. 

Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden 
på regionernas smarta specialiseringsstrategier. 

I strategierna har regionerna identifierat dels 
de områden där länet redan är världsledande 

och har fortsatt framtida potential, dels de 
områden där länet har en relativ konkur-
rensfördel jämfört med andra regioner och 
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt.

Områdena ska ha potential att byggas på med 
närliggande branscher/näringar i en smart 
diversifiering/kluster som bidrar till länet/regi-
onens utveckling och tillväxt över tid. 

5. Smart Specialisering 

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart välfärdssamhälle hänger intimt  
samman med ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar  
tillväxt utan att äventyra miljön eller människors hälsa. En smart och affärsdriven 
hållbar utveckling bidrar till att de traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt 
kunna växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan få fäste och bidra med 
nya företag och innovationer. 
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Perspektivet inom Smart 
Specialisering ska vara 
Jämställt, Smart och 
Hållbart.
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6. Smart industri 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion” 
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande. 

6.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Skapa incitament för att bygga en hållbar 
region som minimerar belastningen på jordens 
resurser och möjliggör en hållbar ekonomisk 
tillväxt.

Skapa förutsättningar för hållbar social utveck-
ling för människor och företag – och människor 
i företag. Ha en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle.

Att Region Jönköpings län ska vara jämställd 
och ge jämlika förutsättningar för tillväxt och 
utveckling. Tillsammans och individuellt tar vi 
ansvar för att vi lär oss konsumera hållbart.

ATTRAKTIVITET
Vara en attraktiv region som attraherar,  
behåller och utvecklar människor, företag  
och kapital. Utveckling inom digitalisering  
är centralt.

GLOBALISERING
Bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 

importera utländska kompetenser samt att 
förmå utländska organisationer att etablera sig 
i länet. Att länets företag och organisationer i 
högre utsträckning än idag positioneras på en 
global marknad

TILLGÄNGLIGHET
Vara en tillgänglig region där industriell  
verksamhet förutsätter tillgång till vägar,  
flyg och fungerande tågförbindelser. En ny 
stambana med allt vad det innebär av förbätt-
rade förutsättningar för transportlogistik är  
en kritisk fråga.

KOMPETENS
Vara en kompetent region och vår förmåga att 
attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
har utvecklats.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se  tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.

6.2 MÅL 

• Världsledande, hållbar produktion av 
varor och tjänster med högt kunskaps- och 
teknologinnehåll. 

• Hållbar affärs- och innovationsutveckling 
där tjänstedesign är ett fokusområde. 

• Branschöverskridande kunskapsöverföring 
avseende automation och digitalisering. 

• Jämställt näringsliv som tillvaratar hela  
den tillgängliga rekryteringsbasen. 

• Samtliga nationella testbäddar med interna-
tionell spetskompetens ingår som resurser  
i det regionala innovationssystemet. 

• Stödstruktur för deltagande i natio-
nella- och internationella projekt för ökad 
kompetens och ökad mängd tillväxtmedel. 

• Dynamiska stödstrukturer för internationa-
lisering, hållbar utveckling, nyföretagande 
och avknoppningar.
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6.3 RESURSER 

Jönköpings län med ”Gnosjöandan”, det  
stora antalet företag och branscher är världs- 
ledande inom produktionsteknik. Mångfalden 
av företag skapar en unik utvecklings- och 
specialiseringsspiral.

Skog, industriell tradition, exporterfarenhet 
och ett agilt entreprenörskap med hög informell 
kunskapsnivå får innovationer att gro. 

Jönköping University (JU) är en plattform för 
innovationskraft där utbytet med internatio-
nella studenter bidrar till regionalt nytänkande. 
SPARK är exempel på en långsiktig näringslivs-
inriktad forsknings-och utbildningsmiljö inom 
kunskapsintensiv produktframtagning. 

I regionen finns nationella noder för flera 
kompetenskluster som Skärteknikcentrum, 
Polymercentrum, Träcentrum och Gjuteri-
föreningen. Andra resurser är Automation 
Småland, Interior Cluster, Smart Housing 
Småland och RISE. 

Kompetens från regionala och nationella pro-
jekt tillgängliggörs via det företagsfrämjande 
systemet och Science Parks unika nät  
av lokalkontor.

Elmia är en unik resurs för marknadsföring av 
Jönköpings län där mässor och arrangemang 
erbjuder plattformar för såväl affärer som 
kompetenser. 

6.4 BAKGRUND

Innovation, utveckling och förnyelse i sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta utmaningar och möjlighe-
ter i en föränderlig värld. Klimatförändringar, 
demografiska förändringar, en föränderlig 
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader 
är några av de utmaningar som samhället står 
inför. Företag ställs inför utmaningar på en 
internationell arena och utsätts för allt hårdare 
konkurrens från hela världen. 

En av de stora utmaningarna för länet handlar 
om att behålla tillgångar som är för-knippade 
med industriregionen och samtidigt förflytta 
sig in i kunskapssamhället. Det handlar om att 
både förädla befintligt näringsliv, skapa fler 
kunskaps- och idébaserade företag och att öka 
inrikes och utrikes födda kvinnors företagande. 
Det handlar också om att behålla det starka 
civila samhällets alla positiva egenskaper, fliten 
och arbetsamheten samtidigt som nyfikenheten 
och öppenheten inför nya hållbara, smarta och 
kunskapsintensiva idéer och lösningar behöver 
utvecklas inför framtiden. 

Innovation, utveckling och förnyelse i sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta nya utmaningar och möjlig-
heter i en föränderlig värld. Nya förutsättningar 
leder till nya förhållningssätt. Utmaningarna 

inom innovation ligger framför allt i den indu-
strikultur som råder i länet. Många av länets 
industriföretag är underleverantörer och ser sin 
produkt som den slutgiltiga produkten. Många 
av de idéer som skulle kunna föra företagens 
utveckling framåt kommer inte fram och här 
finns det stor utvecklingspotential för länet. 
De traditionella lösningarna möter inte denna 
utveckling utan nya lösningar behövs och kun-
skap och innovation är nyckeln till framgång.

Samtidigt som innovation är en framgångs- 
faktor för att uppnå de övergripande målen  
i den regionala utvecklingsstrategin är länets 
näringslivs investeringsgrad inom forskning 
och utveckling under snittet för riket. OECD 
identifierar detta som ett viktigt utvecklings-
område för att stärka länets konkurrenskraft. 
Nordiska ministerrådet konstaterar att länet 
ligger efter när det gäller eko-innovation och 
utveckling inom bioekonomi och eko-innovation 
för ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt 
näringsliv. 

Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära 
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, 
akademi och civilsamhälle för att identifiera 
behov, utmaningar och lösningar. Strukturer 
för samverkan finns som fungerar väl i det 
innovationsfrämjande stödsystemet och länet 
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har ett regionalt innovationssystem som är för-
ankrat i länets alla kommuner.

Utmaningar för Jönköpings län är bland annat 
ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras 
och glesa geografiska strukturer. Utvecklingen 
globalt går mot mer komplexa produkter med 
ett alltmer högteknologiskt innehåll. De glesa 
strukturerna behöver kompenseras med mötes-
platser som stimulerar utbyte av kunskaper, 
kompetenser, egenskaper och erfarenheter 
mellan olika branscher och sektorer, i syfte 
att stimulera innovation och nya lösningar. 
En förutsättning för att hänga med i den 
snabba utvecklingen där innovationer och nya 
lösningar är avgörande för en fortsatt konkur-
renskraft och attraktivitet måste Jönköpings 
län fokusera på smart specialisering. Det hand-
lar om att samla aktörer i regionen och skapa 
ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden 

länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt 
utveckling och innovation.  

Innovationsklimatet gynnas av branschöver-
skridande samverkan. Jönköpings län ska vara 
en plats där det är enkelt att förverkliga sina 
idéer, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar. Den miljödrivna näringslivs-
utvecklingen behöver fokuseras och de gröna 
näringarna har potential att genom innova-
tion få en avgörande betydelse för samhällets 
omställning till en biobaserad, cirkulär och kli-
matanpassad ekonomi.

Region Jönköpings län har antagit en innova-
tionsstrategi med tre insatsområden: ”Attityder 
för innovation”, ”Samverkan för innovation” 
samt ”Effektiva processer för innovation”.
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7. E-handel & logistik 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
— Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

7.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser bland annat 
genom att vi engagerar oss i regionala och 
nationella projekt som har minskad resur-
sanvändning som tema, t.ex. Triple F (Fossile 
Free Fright) och Last Mile inom projektkappan 
Closer och möjliggör en hållbar ekonomisk 
tillväxt. Vår satsning på e-handel är ett bra 
exempel och här gäller att vi i högre grad 
ska nyttja de möjligheterna som intermodala 
omlastningar och kombiterminalerna ger

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digita-
lisering är centralt. Centralt är att nyttja de 
fördelar som AI kan innebära i utvecklandet  
av tjänster och produkter.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och
organisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET

Regionen ska vara tillgänglig. E-handel och 
logistik bygger på tillgång till vägar, flyg och 
fungerande tågförbindelser. En ny stambana 
med allt vad det innebär av förbättrade förut-
sättningar för transportlogistik är en kritisk 
fråga.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. Jönköping University är en  
central aktör vad gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.  
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft. Att tillverkande 
företag kan nå nya marknader genom att 
öppna e-handelskanaler och att start up-före-
tag kan realiseras genom innovativa digitala 
samarbeten över landsgränser är några av de 
pusselbitar som ryms inom begreppet Smart.

7.2 MÅL 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling i gränslandet mellan fysisk 
logistik och E-handel med tjänstedesign som 
ett fokusområde. 

• Etablera en sömlös digital infrastruktur för 
E-handel och logistik. 

• Skapa kluster med aktörer i hela logistik-
kedjan för hållbar flödesoptimering och 
livslångt lärande. 

• Möjliggöra företags deltagande i nationella  

och internationella projekt. 
• Tillgängliggöra internationell spetskompe-

tens via nationella testbäddar, genom att 
integrera regionala arenor för tillämpad 
forskning. 

• Utveckla regional infrastruktur för fossilfria  
transporter.
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7.3 RESURSER 

Framtiden handlar om hur vi utvecklar digitala 
affärer runt såväl produkter som tjänster och 
hur detta påverkar värdekedjorna. 

Jönköpings län med E4, R40, fraktflygplats, ett 
väl utbyggt järnvägsnät och torrhamn erbjuder 
rationell lokalisering för centrallager och distri-
bution, mitt i det demografiska Sverige. 

Ett kluster av större intermodala kombi-
terminaler med 10 000 anställda finns i 
Jönköpings- Nässjö- och Vaggeryds kommuner. 
Med transportlogistiska aktörer, såväl IKEA och 
Elgiganten, Jysk, Intersport, Expert och Arla 
finns på plats, som tredjepartsaktörer, har länet 
också en stor kunskapsmassa inom området. 

Därtill har Jönköping University näringslivs-
kopplad forskning inom E-handel och logistik.
Ett etablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet samt akademi finns där 
frågor kring E-handel och logistik är centrala. 

Deltagande i regionala och nationella projekt 
genererar och tillgängliggör ny kompetens. 

Scandinavian Raceway erbjuder en unik 
testmiljö. Elmia är med branschmässor och 
Dreamhack en unik rekryteringsbas och platt-
form för varumärket Jönköping. I den nya 
stambanan för höghastighetståg blir Jönköping 
en central nod. 

7.4 BAKGRUND

Transport och logistik är näringar i snabb 
utveckling. Jönköpings län har under de senaste 
20 åren utvecklats till ett logistikcentrum vilket 
varit en framgångsrik strategisk satsning från 
flera av länets kommuner utifrån det unika läget 
länet har. 

Det stora antalet logistikföretag driver utveck-
lingen av andra näringar som tjänstenäringen, 
vilket bidrar till ett breddat och diversifierat 
näringsliv i länet.

Området har goda förutsättningar att 
utvecklas vidare genom e-handel och vidare 
satsningar på multimodala transportsystem. 
Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja 
utvecklingen. 

Satsningar på fossilfria transporter och dess 
ladd-/tankinfrastruktur behöver göras, företa-
gens förutsättningar behöver tydliggöras vid 
planering av insatser på vägnätet – både på 
riks- och länsvägar men också det finmaskiga 
vägnätet som når fram till många av länets 
företag på landsbygden. 

Med ny stambana genom länet frigörs utrymme 
på befintliga stambanorna och förutsättning-
arna för godstrafik förbättras ytterligare.
Kompetensfrågan är central för e-handel 

och logistik precis som för de flesta andra 
delområden inom Smart specialisering. Ett 
kompetenscentrum för länets företag helt eller 
delvis driftat av offentliga aktörer och med JU 
som en väsentlig del har lyfts fram  
och diskuteras. 

Delstrategiområdet E-handel och logistik har 
manifesterats i EU-finansierade och nationella 
projekt.
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Vi bygger en hållbar 
region som minime-
rar belastningen på 
jordens resurser och 
möjliggör en hållbar 
ekonomisk tillväxt.
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8. Skog- och träförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

8.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser bland annat 
genom att vi engagerar oss i regionala och 
nationella projekt som har minskad resur-
sanvändning som tema men också genom 
engagemang i hur biprodukter från sågverks-
industrierna och restmaterial från skogen kan 
bidra till minskat CO2-foot print. Det möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. 

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digitali-
sering är centralt av flera skäl, bland annat för 
möjligheten att attrahera nästa generation som 
behöver sysselsättas i skogs och skogsnära pro-
duktion och utveckling.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig. När det gäl-
ler skog och det skogsnära är tåg och väg av 
central betydelse. Ökat uttag per areal kräver 

också utbyggd infrastruktur och här är en ny 
stambana av stor vikt.

Även flyg har betydelse eftersom skogen som 
attraktiv besöksmiljö kräver att inhemska och 
utländska besökare kan ta sig hit.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. 

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innovations- 
och förändringskraft.

Trä och träbiprodukter har ett brett använd-
ningsområde och bara brist på innovativitet 
sätter begränsningar.

Av trä görs idag plast och textilprodukter. Man 
kommer helt säkert att utveckla nya produkter 
och användningsområden i en nära framtid. 
Här ska länet ta position.

8.2 MÅL 

• Ett aktivt och ekologiskt hållbart  
skogsbruk med miljö- och produktionsmål  
i balans. 

• Ökade förädlingsvärden genom effektiv 

produktion av varor och tjänster med högt 
kunskaps- och teknologinnehåll i hela   
produktionskedjan där möjligheter kopplade 
till automation och digitalisering tillvaratas. 
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• Ökad hållbar Industriell trähusproduktion. 
• Affärs- och innovationsutveckling som till-

varatar den cirkulära- och bioekonomins 
möjligheter. Biobaserade råvaror för poly-
merindustri är ett fokusområde. 

• Stärkt kompetens genom hög andel aktivt 
deltagande företag i nationella- och interna-
tionella projekt. 

• Dynamiska kluster samlar aktörer i hela 
produktionskedjan för innovering och livs-
långt lärande. 

• Säkrad kompetensförsörjning genom 
branschöverskridande nätverk, med produ-
cerande företag, utbildningsleverantörer, 
akademier och kompetenscentra.

8.3 RESURSER 

Jönköpings län har unikt goda förutsättningar 
för specialisering inom skogs- och träförädling. 
Hög andel produktiv skogsmark och ett starkt 
kluster av ledande företag inom trä-, hus-, 
möbel- och inredningsindustri. 

Mycket pekar också på att samma skog som en 
gång gav förutsättningar för länets första indu-
striella utveckling, erbjuder nya möjligheter 
för utveckling, innovationer inom framtidens 
hållbara, cirkulära ekonomi. Tillsammans med 
länets 16 000 skogsägare och smålandslänen 
manifesteras detta i en gemensam Skogs- & 
trästrategi. 

I den framväxande cirkulära ekonomin har trä-
industrins biprodukter som spån och flis blivit 
en eftertraktad resurs med växande värden och 
förädlingspotential. Lokala utvecklingsresurser 
inom skog och trä är Forskarskolan ProWood, 

Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på 
Jönköping University samt Skogsstyrelsen och 
Jordbruksverket.

Stiftelsen Träcentrum i Nässjö arbetar företags-
nära med att tillgängliggöra kompetenser och 
resurser från lärosätena i Växjö och Jönköping, 
instituten, kompetenskluster, Interior Cluster 
och innovationsmiljön Smart Housing Småland. 
Inom kompetensförsörjning är Träcentrum 
en viktig resurs med behovsanpassade utbild-
ningar på såväl operatörsnivå som på YH- och 
högskolenivå. Ett unikt innovationsstödssystem 
som via Science Park är förankrat i alla länets 
kommuner, möjliggör korsbefruktning mel-
lan industriellt produktionskunnande, digital 
utveckling inom tjänster och produktion. Elmia 
Wood är ett internationellt starkt varumärke 
som ger lyskraft åt branschen. 
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Regionens två naturbruksgymnasier är starka 
utbildnings- och kompetensresurser som ska

utvecklas till gröna kompetenscentra i länet.

8.4 BAKGRUND

Skogen i länet bidrar med ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 
Merparten av länets markyta täcks av skog, till-
växten är hög och länet har skogsområden med 
helt unika naturmiljöer.

Förutom de produktions-, natur och rekre-
ationsvärden är skogsråvara avgörande för 
omställning till koldioxidneutral, hållbar, cir-
kulär ekonomi. Trä och skoglig biomassa får 
ständigt nya användningsområden och blir i 
dag till såväl plaster som textilier och fiskfoder. 
I dag kan man också bygga hus av trä i höjder 
som tidigare krävde betongstomme. 

Produkter som baseras på trä har ett lågt kli-
matavtryck, i synnerhet om de har en lång 
livslängd, som byggnader, broar och högkvali-
tativa möbler.

Merparten av bioenergin i Sverige hämtas i hög 
grad från skogen. Det handlar framför allt om 
avverkningsrester och biprodukter från träför-
ädling i form av bland annat bark, flis och spån. 
Sedan 1990 har användningen av biobränslen 
ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett till att 
växthusgasutsläppen minskat med omkring 
25 procent. Skogen tar samtidigt nästan upp 
lika mycket koldioxid som de sammanlagda 
utsläppen från industrin, transporter och ener-
giproduktionen i Sverige.

Ytterligare satsningar på skogsnäringen och 
dess varierade förädlingsindustrier är därmed 
av stor betydelse inte bara för dessa näringar 
utan också för utvecklingen av en bioekonomi 
och för att klara utsläpps- och klimatmålen.

 
Frågan om tillverkning av fordonsbränsle av 
skogsprodukter i länet är en fråga som stän-
digt återkommer. Inom Jönköpings län följer vi 
debatten och kommer att bilda oss uppfattning 
om huruvida fordonsbränsle är  
rätt väg att gå, givet klimat- och andra mål  
i relation till ekonomiska förutsättningar. 

 

Betydelsen av digitalisering och AI som facilita-
tor för nya för nya produkter/lösningar eller för 
att öka produktivitet är någonting vi följer.
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9. Besöksnäring

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

9.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. För besöksnä-
ringen är paketering av vår unika livsmiljö 
central.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital.
 
Vi vill också utveckla länets besöksmål och 
mathantverk utifrån regionala råvaror och 
måltidsupplevelse

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samtidigt 
som vi – som utbyte eller på annat sätt – låter 
länets inhemska kompetenser möta och inspi-
reras av förutsättningar på andra marknader. 
Yrkesbesökaren ska finna allt för sina evene-
mang och för boende, mat och upplevelser. 
Länet ska vara det kreativa nav där människor 
och idéer möts och möjligheter skapas.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och 
attraktiv samhälls-och landskapsutveckling. 
Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion  
och mathantverk– är centrala byggstenar i 
detta. Fungerande hållbara transporter är att 
betrakta som fundamentala och att vi kan 
accessas via såväl tåg, som landsväg och flyg är 
av stor betydelse. En regional evenemangsstra-
tegi låter länets aktörer bli större tillsammans 
än vad de är som enskilda aktörer, vilket 

möjliggör kvalitativ hantering av riktigt stora 
och krävande evenemang/event av såväl natio-
nell som internationell karaktär.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, 
och även med mer praktisk inriktning. En ökad 
digitaliseringsgrad ger möjlighet till en större 
marknad och försäljning på nya sätt. Smart 
turism kan sägas bygga på smarta upplevelser, 
smarta verksamheter och smarta destinationer, 
och vi ska excellera inom samtliga.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft, baserat på länets 
komparativa fördelar.

För besöksnäringen är landsbygd och lokal 
småskalig livsmedelsproduktion centrala 
komponenter tillsammans med satsningar på 
vässad kompetens inom såväl produkter som 
produktion. Jämlikhet och jämställdhet är 
centralt och satsningar inom det horisontella 
är en förutsättning, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och  innovativa produkter. 
Besöksnäringen anställer flest av landets och 
regionens utlandsfödda och har en, relativt 
många andra sektorer, jämställd struktur.
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För besöksnäringen är  
paketering av vår unika livsmiljö 

centralt.
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9.2 MÅL 

• En dynamisk regional strategi för besöks- 
näring och evenemang, som samverkar  
med nationella- som lokala strategier. 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling där tjänstedesign, digitalisering 
och riskkapital är fokusområden. 

• Bygga kluster med aktörer inom hela 
besöksnäringskedjan 

• Stödja det livslånga lärandet i kombination 
med branschspecifik utbildning på akade-
misk nivå, där nationell och internationell 
kompetens tillgängliggörs 

• Hög andel aktivt deltagande företag i  
nationella- och internationella projekt  
inom området.

9.3 RESURSER 

Jönköpings län är starkt förknippat med det 
småländska varumärket. Med högklassiga 
besöksmål, geografiskt läge, närhet till kringlig-
gande attraktiva besöksmål är länet en naturlig 
destination. Därtill har länet en stark folkrö-
relse- samt frikyrklig och kyrklig tradition. 

Högprofilerade arrangemang inom skidåkning, 
triathlon, maraton, orientering, motor- och 
ridsport, golf, cykling, paddling och hockey, 
musik, historia, konst och teater. Destinationer 
med internationell status finns i form av Elmia, 
Vandalorum, Store Mosse, High Chaparral, 
Isaberg, Visingsö, Vaggerydstravet, Filmbyn och 
Scandinavian Raceway samt en högkvalitativ 
hotellkapacitet. 

Rikliga och varierande möjligheter till måltids-
turism där länets livsmedelsproducenter och 
småskaliga förädlingsindustri erbjuder väl-
kända varumärken. Ett tätt, upparbetat  
samarbete regionalt och nationellt inom  
destinationsutveckling med Smålands  
turism som nod. 

Väl fungerande samarbete kring affärsutveck-
ling är etablerat mellan Science park, Rise, 
Almi, akademi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet. Unik industriell- och 
entreprenöriell tradition med internationell 
lyskraft där Jönköping University har världs- 
ledande forskning. 

9.4 BAKGRUND

Det finns en stor möjlighet för länet att profi-
lera sig inom besöksnäring och turism – inte 
minst när det gäller en hållbar besöksnäring 
och ekoturism. Länet bjuder på många och 
varierade möjligheter: naturturism och frilufts-
liv, kulturminnen och historiska besöksmål, 
aktiviteter som skidåkning och bad, anlägg-
ningar som bland annat erbjuder motor- och 
ridsport, golf, hockey och fotboll, musik, konst 
och teater. Det finns nöjesparker, utställningar 
och trädgårdar, evenemang som ”Dream hack”, 
idrottstävlingar och festivaler, det finns hant-
verk, caféer, restauranger och gårdsbutiker och 
mycket mer.

Länets livsmedelsproducenter och småskaliga 
förädlingsindustri erbjuder rika och varierade 
möjligheter till matturism, ett område som 

länet har goda förutsättningar att profilera  
sig mer inom. Jönköping har seglat upp som 
en av landets mest besökta städer. Höglandet 
lockar besökare som reser i Astrid Lindgrens 
fotspår och länet har ett stort utbud av röda 
stugor med vita knutar att hyra. Länet har 
alltså ett rikt och varierat utbud av turism-  
och besöksmål tillsammans med en rik natur 
och miljö, spännande och intressanta städer 
och tätorter och en vacker landsbygd.

Infrastruktur för turism som länet behöver, 
förutom höghastighetsbanor, är utveckling av 
den småskaliga infrastrukturen kopplat till 
turismen och med det erbjuda en förlängning 
som knyter ihop vandringsleder och ridleder 
som finns i Västra Götalands län, Östergötland, 
Kalmar län, Kronobergs län och Halland. 
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Cykelbanor behöver byggas utmed läns- och 
riksvägarna för att möjliggöra cykelturism och 
faciliteter behöver utvecklas för alla de 
turister som semestrar genom att cykla runt 
eller utmed Vättern.

Fler viktiga utvecklingsområden för länet 
är destinationsutveckling, forskning, 
teknikutveckling och investeringar för håll-
bara och attraktiva transportlösningar. 
Hållbarhetsperspektivet behöver utvecklas ur 
alla perspektiv och lokalbefolkningen behöver 
inkluderas i utvecklingen av turismen för att få 
deras långsiktiga stöd för satsningar som görs.

Besöksnäringen är starkt beroende av sam-
spelet mellan privat och offentligt, eftersom 
besökarnas upplevelser i hög grad byggs kring 
platser och tjänster som utvecklas och tillhan-
dahålls av det offentliga, såsom transporter 
och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, 
rekreationsområden och lokal offentlig service. 
Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av 
samspel mellan privat och offentlig sektor är 
utifrån termerna konkurrenskraft respektive 
attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att 
det i första hand skapas i företag, måste när 
det gäller turismen kompletteras med platsens 
eller aktivitetens attraktionskraft. När det 
gäller turistföretag är det ofta den avgörande 
faktorn för framgång; det räcker inte med före-
tagets egna insatser utan det krävs ett utvecklat 
samarbete mellan många olika aktörer för att 
skapa konkurrenskraft för en plats eller en 
destination.

Ett långsiktigt arbete har också pågått under 
många år för att ta tillvara på de goda förut-
sättningar som finns i regionen för turist- och  
besöksnäring. Smålands Turism har på många 
sätt profilerat länet och skapat förutsättningar 
för besöksnäringen. Flera kommuner i länet  
arbetar med destinationsutveckling. 

Konkurrensen om nationell och internatio-
nell uppmärksamhet är stark och en växande 
turist- och besöksnäring är strategiskt angelä-
get för den regionala utvecklingen. Ett sätt att 
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra 
regionen mer känd, är att etablera fler återkom-
mande arrangemang med lyskraft som lockar 
många besökare.
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är vik-
tiga för den regionala och lokala utvecklingen 

på flera sätt: till exempel för jobbtillfällen, 
turistintäkter, identitetsskapande, en god livs-
miljö, för att få unga människor att stanna 
och återvända, öka upplevelseinnehållet i tra-
ditionella produkter och en diversifiering av 
näringslivsstrukturen. De kulturella och kre-
ativa näringarna, som till exempel arkitektur, 
form och design, film, konst, mode, litteratur, 
musik, scenkonst, spel och media är på stark 
framväxt nationellt.

Mycket av de tjänster och varor som produceras 
inom KKN och besöksnäring exporteras. Att ta 
tillvara på möjligheterna som dessa näringar 
erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv 
Jämfört med övriga län och regioner i Sverige 
har Jönköpings län en låg andel kulturella och 
kreativa näringar. En stärkt KKN-sektor kan 
vara ett viktigt strukturellt utvecklingsområde 
tillsammans med den traditionella industrin.

Verksamheter inom KKN har ett starkt samband 
med en plats attraktivitet och är en viktig för-
utsättning för att människor ska vilja bo, flytta 
till och besöka en ort.
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10. Livsmedel- och livsmedelsförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

10.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt.  

Detta manifesteras bland annat i att vi enga-
gerar oss i regionala och nationella projekt 
som har minskad resursanvändning som tema 
och att vi aktivt arbetar för en ökad hållbar 
livsmedelsproduktion.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som 
attraherar, behåller och utvecklarmän-
niskor, företag och kapital. Vi vill också 
utveckla länets besöksmål, gärna drivna av 
livsmedelsupplevelser.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad.  

Vi behöver bli bättre på att attrahera, utveckla 
egna samt importera utländska kompetenser 
samtidigt som vi – som utbyte eller på annat 
sätt – låter länets inhemska kompetenser möta 
och inspireras av förutsättningar på andra 
marknader.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och  
attraktiv samhälls- och landskapsutveckling. 

Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion 
– är centrala byggstenar i detta. Fungerande 
hållbara transporter är att betrakta som 
fundamentala

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, och 
även med mer praktisk inriktning.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats för-
stärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft, baserat 
på länets komparativa och småskaliga förde-
lar. Landsbygd och livsmedelsproduktion är 
här centrala komponenter tillsammans med 
satsningar på vässad kompetens inom såväl 
produkter som produktion.

Jämlikhet och jämställdhet är centralt och 
satsningar inom det horisontella är en förut-
sättning för framgång, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och innovativa produkter.

10.2 MÅL 

• Sveriges mest innovativa matregion där 
höga förädlingsvärden genereras genom 
att kombinera traditionellt hantverk med 
modern hållbar produktion, digitalisering 
och tjänstedesign. 

• Hållbara, innovativa, marknadsanpassade 
affärsmodeller och distributionskanaler 
skapar tillväxt nationellt och internatio-
nellt med matturism som ett växande 
affärsområde. 
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Regionen ska vara tillgänglig, 
vilket uppnås med satsningar 

på en innovativ, hållbar 
och attraktiv samhälls-och 

landskapsutveckling
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• Tillväxt, lönsamhet, god miljö och bra 
folkhälsa uppnås genom medvetna och kun-
skapsbaserade val i hela livsmedelskedjan. 

• Stärkt koppling mellan producenter och 
småskalig livsmedelsförädling har skapats 
genom branschanpassade utbildningar på 

såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. 
• Deltagande i näringslivskopplad forskning 

genom regionala och nationella projekt 
• Stärkt beredskap och tryggad livsmedelsför-

sörjning genom ökad självförsörjningsgrad.

10.3 RESURSER 

Jönköpings län har unika produkter och mat-
rätter, kända långt utanför länet, samtidigt har 
ett efterfrågedrivet intresse för småskalig för-
ädling konstaterats. 

Den dominerande produktionen bland länets 
många småbrukare är mjölk, kött, frukt, fisk, 
ägg och honung. Ett antal produkter finns 
med i ansökningsprocessen för EU:s skyddade 
beteckningar, som förstärker länets regionala 
identitet och besöksnäringens erbjudanden. 

Styrgrupp för Livsmedelsstrategin har ska-
pats, och består av representanter för LRF, 
Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping 
University, Smålands turism, Länsstyrelsen, 
restaurangbranschen, kommuner och Region 
Jönköping län är representerade. 

Väletablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet erbjuder access till 

nationella kompetenscenter som exempelvis 
Agro väst. 

Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens lokalise-
ring möjliggör innovativa samarbeten. Därtill 
har Jönköping University näringslivskopplad 
forskning genom regionala och nationella 
projekt.

Gymnasieutbildningarnas samverkan med 
Jönköping University bidrar med entreprenör-
skapskompetens till det regionala näringslivet. 
Yrkeshögskolan kompletterar grundläggande 
utbildningsnivå. 

Elmia är en unik rekryteringsbas och plattform 
för varumärket Jönköping. 

Regionens två naturbruksgymnasier är starka 
utbildnings- och kompetensresurser som ska
utvecklas till gröna kompetenscentra i länet.

10.4 BAKGRUND

Intresset för småskalig förädling har ökat i takt 
med konsumenternas efterfrågan på regional 
mat och i vårt län har vi unika produkter  
och maträtter som är kända långt utanför 
länets gränser. 

En stor andel betesmarker och vallodling ger 
Jönköpings län goda förutsättningar för mjölk- 
och köttproduktion och länet hamnar på kartan 
som en del av Sveriges mjölkbälte. 

För att utveckla livsmedelsproduktionen i 
länet måste dock innovationsklimatet gynnas. 
Genom att öka utbildningsnivån på arbets-
kraften, ta tillvara på den mångfald som finns 

i länet (gällande kön, ålder, ursprung), stärka 
befintliga nätverk samt öka tillgängligheten till 
innovationsprojekt, ökar också möjligheten till 
ett gynnsamt innovationsklimat. 

Många småskaliga producenter använder 
REKO-ringarna som sätt att testa sina idéer  
och skapa nya produkter och erbjudanden. 
Testbäddar och förutsättningar för att utveckla 
produktidéer kopplat till livsmedel efterfrågas 
runt om i länet.

Kompetensutveckling och kompetensför-
sörjning är en av nycklarna till att öka 
produktionen. I länet finns också flera skolor 
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med inriktning hotell och restaurang samt en 
högskola. Det behövs en hög kompetensnivå 
samt kvalitet på utbildningarna för att möta 
näringarnas behov av kompetent personal och 
kompetensutveckling. 

I jönköpings län finns en långtgående företagar- 
tradition inom lantbruk-och landbygdsföretag. 
För länet skapar behovet av en större och mer 
diversifierad livsmedelsproduktion  och en ökad 
förädlingsindustri stora möjligheter.Länet har en 
omfattande mjölk- och köttproduktion och möj-
ligheterna för att öka frilandsodlingen är goda.

Efterfrågan på nya produkter  och grödor är en 
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin 
produktion och att möta framtidens behov av 
livsmedel och nya tekniker , t.ex. vattenbruk, 
men också utmaningar kopplat till klimatför-
ändringar och en föränderlig värld.

Förädlingsindustrin i länet är begränsad och 
det finns utrymme för fler förädlingsföretag 
som tar hand om och förädlar produkterna från 
primärproduktionen.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 164  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningsstall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Ställa sig bakom förslaget om att godkänna ombyggnad av hönshus 
på Stora Segerstad till en maximal kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag  Regionstyrelses arbetsutskott 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-203 

Tid: 2021-10-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningshall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Remitterar ärendet för synpunkter till nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet före beslut i regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet före beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet 
bifaller förslaget 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet remitterar ärendet enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2021-09-15 RJL 2021/1777 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Ombyggnation av hönshus till 
hundträningshall, Stora Segerstad 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner ombyggnad av hönshus på Stora Segerstad till en maximal 
kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för några 
år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen verksamhet i 
byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till hundträningshall. 

Information i ärendet 
Sedan några år tillbaka bedrivs inte någon äggproduktion på Stora Segerstad. 
Anläggningen är liten och därför inte lönsam. Aktuella lokaler är otidsenliga och 
har därför inte kunna användas i undervisningen. Verksamheten inom 
hundinriktningen har förändrats då de har förlorat möjligheten att träna inomhus, 
samtidigt som elevantalet till hundinriktningen ökat. Tidigare har gymnastiksalen 
använts, men sedan nytt golv lagts i gymnastiksalen är det inte längre lämpligt att 
träna hundar där. Det finns möjlighet för verksamheten att träna i Västbo 
hundarena, men då måste värdefull lektionstid användas för transport till annan 
ort. 
 
Förslaget innebär att befintlig inredning i tidigare hönshus rivs, ventilation 
justeras, belysning anpassas till hundträning, golv beläggs med konstgräs samt att 
sanering av tak och väggar genomförs. Byggnaden ansluts mot fjärrvärmenätet 
inom Segerstad. Genomförs inte ombyggnaden så kommer byggnaden stå utan 
verksamhet och inte användas. 
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  RJL 2021/1777 

 
 

 

 
Verksamhetens bedömning av investeringen 
Ombyggnation av hönshus till hundträningshall RJL 
2021/1777 

 

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Ingen påverkan 

Förbättrad produktion Stor påverkan 

Ökad attraktivitet till utbildning Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Ändrat arbetssätt  Liten påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Finansiering 
Naturbruksgymnasierna drivs av Region Jönköpings län på uppdrag av länets 13 
kommuner. Samtliga driftkostnader för utbildningen finansieras genom den 
elevpeng som kommunerna betalar. Frågan om ombyggnaden har förankrats i 
utvecklingsrådet.  
 

• Nytillkommande hyra på 165 000 kronor/år finansieras inom 
verksamhetens ordinarie budget. 

• För ombyggnad på maximalt 3 100 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regional utveckling 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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  RJL 2021/1777 

 
 

 

 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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 2021-11-08 RJL 2021/1273 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Godkännande av överenskommelse om 
mobilitetsstöd för folkhögskolorna 

Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner och undertecknar överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolor. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län godkänner och undertecknar överenskommelsen om 
mobilitetsstöd till folkhögskolor, som rekommenderas av styrelsen för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Genom överenskommelsen säkerställs att 
systemet med ett mobilitetsstöd behålls och att alla regioner utgår från samma 
ersättningsbelopp. Folkbildningsrådet ska ansvara för mobilitetsstödets 
administrativa hantering, vilket kommer att medföra en förenkling och 
effektivisering.  

Information i ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sitt sammanträde 
den 15 oktober 2021 beslutat ”att rekommendera alla regioner att godkänna och 
underteckna överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor”. 
 
Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska 
betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både 
rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen 
beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt 
reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna. 
 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av 
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna studera på en 
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan 
regionerna, ett s.k. mobilitetsstöd. Mobilitetsstödet för 2021 är 400 
kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent av det av Folkbildningsrådet 
fastställda volymbeloppet per deltagarvecka. Landets folkhögskolor utgör en 
omistlig del av det livslånga lärandet och det är en viktig princip att staten och 
Sveriges regioner har ett gemensamt ansvar för att finansiera denna 
utbildningsform. Mobilitetsstödet är en del i detta ansvarstagande.   
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  RJL 2021/1273 

 
 

 

För kommande år räknas beloppet för mobilitetsstödet upp med LPIK exklusive 
läkemedel, som är en sammanvägning av pris- och löneökningar. SKR:s 
decemberprognos används för kommande års mobilitetsstöd. Dock ska 
mobilitetsstödet inte överstiga 25 procent det av Folkbildningsrådet fastställda 
volymbeloppet per deltagarvecka. Regioner som inte använt sig av SKR:s 
rekommenderade belopp utan betalat lägre belopp under 2021, kommer under 5 år 
successivt fasas in i samma nivå som övriga regioner. 
 
Vid ANA-nämndens junisammanträde ställde sig nämnden bakom SKR:s 
remissförslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor. 
Föreliggande slutligt förslag till överenskommelse överensstämmer i stort med det 
tidigare remissförslaget. Det som skiljer är huvudsakligen när i tid som 
överenskommelsens ersättningsmodell ska börja tillämpas (2022-08-01) samt tid 
för infasning i ersättningssystemet för de regioner som inte använt sig av SKR:s 
rekommenderade belopp (5 år). 
 
Avtalsförslaget ska gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 
2026. Om avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det 
med ett år i sänder. 
 
Respektive region uppmanas att senast den 26 november signera 
överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
• Rekommendation gällande överenskommelse för mobilitetsstöd för 

folkhögskolor, med bilagor (SKR). 

Beslut skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner, info@skr.se  med kopia till 
tina.wirgen@skr.se. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef Utbildning och 
kompetensförsörjning 

 Förnamn Efternamn  
Titel ansvarig sektionschef 
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 18/2021 

Vårt ärendenr: 
21/00003 

 

  
 2021-10-19   
    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Regionstyrelserna 
 

 

Rekommendation gällande överenskommelse för 
mobilitetsstöd för folkhögskolor 
 
Ärendenr: 21/00735 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 15 
oktober 2021 beslutat  
 
att rekommendera alla regioner att godkänna och underteckna överenskommelse om 
mobilitetsstöd till folkhögskolor. 
 

Bakgrund 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. 
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna 
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av 
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare 
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är 
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte. 
 
Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska 
betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna 
folkhögskolor och regionägda folkhögskolor.  
 
Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad som är berättigat 
till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ 
hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas 
underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med 
fakturering etc.  
 
Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från 
och med den 1 augusti nästa år.  
 
SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M), 
Region Skåne, Kristina Jonäng (M), Västra götalandsregionen, Irén Lejegren (S), 
Region Örebro, Rune Backlund (C), Region Jönköpings län, Åsa Kratz (S), Region 
Sörmland och Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen utarbetat 
överenskommelsen. Förslaget till överenskommelsen har även remitterats till 
samtliga regioner och ett flertal möten för förtroendevalda i samtliga regioner har 
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genomförts under arbetets gång. Folkbildningsrådet har tagit fram förslaget till 
administrativ hantering samt haft möjlighet att komma med synpunkter på 
överenskommelsen. Även Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, 
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation har haft möjlighet att lämna sina synpunkter.  

Signering 
Respektive region uppmanas att senast den 26 november signera 
överenskommelsen. Det är möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för 
vederbörliga beslut i regionen. 
 
Signering av överenskommelsen sker digitalt och den som ska signera får en e-post 
med länk till dokumentet och man identifierar sig via bank ID.  
 
För frågor gällande överenskommelsen kontakta förbundsjurist  
annsofi.agnevik@skr.se.  
 
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 
Information om signeringsförfarandet redovisas i bilaga 2. 
Information om Folkbildningsrådet administrativa hantering redovisas i bilaga 3. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Avdelningen för juridik 
Ann Sofi Agnevik 

  
 

Överenskommelse om mobilitetsstöd 
Denna överenskommelse beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna 
ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både 
rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen 
beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar 
vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna. 

Parter 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har 2021-10-15 beslutat att 
rekommendera regionerna att godkänna och underteckna denna överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse om mobilitetsstöd har slutits mellan samtliga Sveriges 
regioner.  

Bakgrund 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. 
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna 
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av 
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare 
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är 
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte. 

Administrativ hantering 
Folkbildningsrådet bistår folkhögskolor och regioner med det administrativa arbetet 
kring mobilitetsstödet och ger regionerna underlag för en mer likartad hantering av 
stödet. För tjänsten fakturerar Folkbildningsrådet en avgift som täcker rådets 
kostnader för arbetet. Separat avtal rörande fakturering av denna kostnad tecknas 
mellan Folkbildningsrådet och samtliga regioner gemensamt. 

Folkbildningsrådets modell bygger på en förenklad hantering och standardisering av 
mobilitetsstödet. Deltagarstatistiken levereras av Statistiska centralbyrån, SCB, med 
avidentifierade personuppgifter (personnummer, namn m.m.) vid närmast föregående 
mättillfälle. 

Kursförteckningen innehåller antalsuppgifter om deltagare folkbokförda i regioner per 
kurs och innehåller uppgifter om avidentifierade deltagare. En presentation av 
enskilda deltagare är inte möjlig.  

Tillvägagångssätt 

Folkhögskolorna registrerar deltagare som studerar vid folkhögskola i det 
administrativa systemet SchoolSoft. Skolorna rapporterar genomförd verksamhet 
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terminsvis till SCB på individnivå. Folkbildningsrådet beställer en tilläggsleverans av 
folkhögskolestatistiken på individnivå för vårterminens rapportering från SCB. I 
leveransen från SCB finns följande uppgifter om deltagaren:  

• Typ av kurs deltagaren studerar   
• Kurslängd  
• Deltagarveckor   
• Studieomfattning  
• Distans  
• Start- och slutdatum av kurs  
• Avbrott av studier  
• Folkbokföringsort (registervariabler)  

Insamlingen kompletteras med följande tilläggsvariabler:  

• Datum för senare start    
• Datum för studieavbrott 

Registervariabler kring folkbokföringsort hämtas från SCBs Register över 
Totalbefolkning (RTB). Folkbokföringsort hämtas den 1 november föregående år för 
vårterminen och 1 juni pågående år för höstterminens underlag för mobilitetsstöd. 
Resterande variabler rapporteras av folkhögskolan i SchoolSoft. 

Antalsuppgifter per kurs (kursförteckning) bifogas med fakturering som kvittens till 
regionerna. Kursförteckningen innehåller uppgifter om antal deltagare folkbokförda i 
regionen per kurs. Kursförteckningen innehåller följande uppgifter: 

• Skolnamn och skolkod 
• Kursnummer 
• Regionsnamn 
• Huvudmannatyp 
• Typ av kurs (till exempel allmän eller särskild kurs)  
• Datum för start och slut av kurs  
• Heltid respektive deltid  
• Distans  
• Eventuella avhopp eller senare start (och därmed reducerade deltagarveckor) 

tillkommer 2021 
• Kursens deltagarveckor  
• Avvikande deltagarveckor vid avbrott eller sen start 
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• Deltagarveckor summerade totalt per kurs (beräknade utifrån kriterier kring 
omfattning, sen start och avbrott) 

• Totalt antal deltagarveckor per region   

Insamlingen av vårterminens verksamhet avslutas i slutet av augusti och bearbetas 
därefter av SCB. Folkbildningsrådet får tillgång till det levererade underlaget för 
vidare bearbetning och analys i början av september. Folkbildningsrådet bedömer att 
vårterminens underlag till mobilitetsstöd blir klart till månadsskiftet 
september/oktober. Underlaget för höstterminens verksamhet levereras av SCB i slutet 
av februari efterföljande år och kan på motsvarande sätt vara klart i månadsskiftet 
mars/april efter avslutat verksamhetsår.  

Med uppgifterna och beskrivningen ovan framställs ett underlag till mobilitetsstöd. 
Underlaget baseras på deltagare som studerar i annan region än den region hen var 
folkbokförd i vid närmast föregående mättillfälle och som motsvarar regionernas 
överenskommelse för mobilitetsstöd. Utifrån underlaget utbetalar Folkbildningsrådet 
mobilitetsstödet till folkhögskolorna och fakturerar berörda regioner för det 
sammanlagda mobilitetsstöd som regionen är ansvarig för samt för den administrativa 
tjänst som Folkbildningsrådet utfört. 

Ersättning 
Mobilitetsstödet för 2021 är 400 kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent 
av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka. 

För kommande år räknas beloppet för mobilitetsstödet upp med LPIK exklusive 
läkemedel, som är en sammanvägning av pris- och löneökningar. Prognoser för LPIK 
publiceras cirka fem gånger per år. SKRs decemberprognos används för kommande 
års mobilitetsstöd. Dock ska mobilitetsstödet inte överstiga 25 procent det av 
Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka. 

Regioner som inte använt sig av SKRs rekommenderade belopp utan betalat lägre 
belopp under 2021, kommer under 5 år successivt fasas in i samma nivå som övriga 
regioner.   

Regioner som under 2021 betalar 285 kronor eller lägre, får under 2022 en rabatt på 
120 kronor av det indexuppräknade mobilitetsstödet, för regioner som under 2021 
betalar 286-310 kr är rabatten 90 kronor o.s.v. enligt tabellen nedan. Under de 
kommande åren minskas rabatten med 30 kronor per år, vilket innebär att från och 
med 2026 betalar alla samma belopp. Trappan omfattas av ömsesidighetsprincipen. 

66



 

 2021-10-15 Vårt dnr: 
21/00735 
 

4 (6) 
 

   BILAGA 1 
   

 
 

 

 

  

Införande-

rabatt om 285 

kr eller lägre 

2021 

Införande-

rabatt om 

286-310 kr 

2021 

Införande-

rabatt om 

311-340 kr 

2021 

Införande-

rabatt om 

341-370 kr 

2021 

Prognos 

uppräknat 

mobilitets-

stöd 

Prognos 

285 kr eller 

lägre 

Prognos 

286-310 kr 

Prognos 

311-340 kr 

Prognos 

341-370 

2021 
   

  400 
   

  

2022 -120 -90 -60 -30 408 288 318 348 378 

2023 -90 -60 -30 0 418 328 358 388 418 

2024 -60 -30 0 0 430 370 400 430 430 

2025 -30 0 0 0 440 410 440 440 440 

2026 0 0 0 0 455 455 455 455 455 

 

Mobilitetsstödet förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet 
har tagit fram för den statliga ersättningen till folkhögskolorna. Det finns dock några 
undantag: 

• Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till 
folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor 
eller längre. Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på 
minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen, oavsett 
om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 
procent). 

• Vid distansstudier är mobilitetsstödet 50 procent av den ordinarie nivån per 
deltagarvecka. För att en kurs ska anses vara en distanskurs ska den vara 
ämnad att genomföras på distans. Minst 50 procent av kursen ska bedrivas på 
distans.  

 

Detta system för ersättning gäller från och med 2022-08-01.  

Antalet folkhögskoleplatser totalt påverkar regionernas åtagande. Överenskommelsen 
utgår från den volym folkhögskoleplatser som är delfinansierade av regionerna totalt, 
det vill säga inte bara mobilitetsplatser, och som är aktuella vid överenskommelsens 
tecknande, vilket är 33 000 platser.  

Om staten avsevärt förändrar volymerna kan denna överenskommelse behöva 
omförhandlas. För att förändringen ska anses vara avsevärd, ska förändringen vara ca 
10 procent av volymen. Alla parter i överenskommelsen kan aktualisera en 
omförhandling av denna anledning.  
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Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2026. Om 
avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i 
sänder. 

 

Stockholm den …. 2021 

 

 

……………………    ………………….. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Blekinge     För Region Dalarna 

         

 

…………………..    …………………… 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

För Region Gotland     För Region Gävleborg 

 

 

…………………..    …………………… 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

För Region Halland    För Region Jämtland Härjedalen 

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Jönköpings län   För Region Kalmar län 

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Kronoberg   För Region Norrbotten 
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……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Skåne    För Region Stockholm 

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Sörmland    För Region Uppsala 

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Värmland    För Region Västerbotten 

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Västernorrland   För Region Västmanland  

 

 

……………………    ……………………. 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

För Region Örebro län   För Region Östergötland  

 

 

…………………… 
Namnförtydligande 

För Västra Götalandsregionen 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Sektionen för lokal och regional 
utveckling 
Louise Andersson 
 

Bilaga till Rekommendation gällande överenskommelse för 
mobilitetsstöd till folkhögskolor 
 
 

Signering av överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolor 
 

Överenskommelsen skall vara undertecknad senast den 26 november 2021. Det är 
möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för vederbörliga beslut i regionen. 

Regionen uppmanas även att inkomma med bekräftelse på att regionen tagit beslut om 
att godkänna och signera överenskommelsen.  

Digital signering 
Signering sker digitalt via Netpublicator. Då signeringen kräver inloggning med 
BankID kommer SKR:s kansli ringa upp för att ta in uppgift om personnummer. 

Regionen behöver därför anmäla namn, förtroendeuppdrag, e-post och mobilnummer 
till den person som ska signera överenskommelsen till SKR. 

Bekräftelse om beslut, ev anhållan om anstånd, samt information om kontaktuppgifter 
enligt ovan, eller övriga frågor rörande signering, ställs till tina.wirgen@skr.se. 
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Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se 

100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se 

 

 

 

Administrativ hantering av mobilitetsstödet  

Folkbildningsrådet har beräknat den administrativa kostnaden för att 

hantera mobilitetsstödet till 700 000 kronor år. Detta inkluderar kostnader 

för extra uttag av statistik från SCB, bearbetning av statistik samt kostnader 

för fakturering till de 21 regionerna. Folkbildningsrådet kommer efter 

faktureringen att ta fram utbetalningsunderlag till respektive folkhögskola 

och göra utbetalningen. 

I vår beräkning av kostnad per deltagare utgår vi från det antal deltagare som 

folkhögskolorna 2019 rapporterade som underlag för mobilitetsstöd från 

regionerna. 

Givet att antalet deltagare i mobilitet kommer att vara ungefär lika många 

kommande år beräknas den administrativa avgiften bli 50 kronor per 

deltagare och termin, det vill säga 100 kronor per deltagare på helåret. 

Om antalet deltagare minskar kan den administrativa avgiften behöva höjas 

något så att vi får täckning för våra kostnader. Om våra omkostnader 

däremot blir lägre än beräknat så kommer avgiften att minskas på 

motsvarande sätt.    

När regionen signerat den av SKR rekommenderade överenskommelsen ska 

ett separat avtal tecknas med Folkbildningsrådet om den administrativa 

hanteringen av mobilitetstödet. Folkbildningsrådet kommer ta kontakt med 

er och presentera förslag till avtal.  Om ni redan nu vill etablera denna 

kontakt, meddela biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund, via e-

post anna-carin.bylund@folkbildningsradet.se eller telefon 08-412 48 06. 

Folkbildningsrådet tackar för förtroendet att ansvara för administrationen av 

mobilitetsstödet och ser fram emot vårt samarbete.  
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Folkbildningsrådet 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
Medel till konsultcheckar och verifieringsmedel 2021-
2022 
Diarienummer: RJL 2021/1836 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Avsätta 1 500 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till regionala 
konsultcheckar samt verifieringsmedel för åren 2021-2022. 

Sammanfattning  
För att komplettera inom de områden som React-EU checkarna inte täcker 
in, avsätter Region Jönköpings län medel till stöd för utveckling av 
produkter och tjänster samt till att stödja inledande utveckling och tester av 
innovationer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Medel till konsultcheckar och 
verifieringsmedel för 2021-2022  
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Beslutar avsätta 1 500 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till regionala 
konsultcheckar samt verifieringsmedel för åren 2021-2022. 

 

Sammanfattning  
För att komplettera inom de områden som React-EU checkarna inte täcker in, 
avsätter Region Jönköpings län medel till stöd för utveckling av produkter och 
tjänster samt till att stödja inledande utveckling och tester av innovationer. 
 

Information i ärendet 
Som regionalt utvecklingsansvarig ingår det i Region Jönköpings läns uppgift att 
besluta om företagsstöd som t.ex. för externa konsulttjänster i små- och 
medelstora företag (SME) enligt förordningen SFS 2015:210. 
 
Arbetet sker sedan flera år i nära samverkan med Almi Företagspartner som själva 
också avsätter medel till checkar.  
 
För att påskynda återstart av ekonomin efter pandemin har EU avsatt särskilda 
medel (React-EU) som bl.a. går till checkar inom tre områden (Grön- eller Digital 
omställning samt Internationalisering). Dessa medel finns att söka under hösten 
2021 samt hela 2022. Totalt har Jönköpings län erhållit 9 miljoner kronor till detta 
stöd. Checkarna är på max 250 000 kr och bekostar då normalt halva insatsen. 
 
Under flera år har Region Jönköpings län avsatt egna regionala utvecklingsmedel 
ur 1:1-anslaget till s.k. konsultcheckar. Senaste två åren har av olika skäl detta inte 
skett, bl.a. i avvaktan på en utredning av effekterna av företagsstödet. Utredningen 
genomfördes av Region Jönköpings län och visade på goda effekter och 
presenterades för nämnden under hösten 2020 (RJL 2020/2230). 
 
Checkar för att stödja utveckling av nya produkter och tjänster har erbjudits under 
många år i Jönköpings län. Detta ändamål inryms endast i begränsad omfattning 
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inom de tre områden som React-checkarna kan stödja. Fram tills nu har Almi:s 
egen avsättning kunnat täcka in detta behov. Men deras medel är nu förbrukade. 
 
Likaså har en brist uppmärksammats vad gäller att kunna stödja 
nyhetsgranskning, inledande utveckling och test av nya innovationer (s.k. 
verifieringsmedel). Ofta uppstår innovationer i små- eller relativt nystartade och 
resurssvaga företag, s.k. ”start-up”. Eftersom React-checkarna dessutom endast 
utgår till företag med minst 2 anställda och med en omsättning på minst 1 miljon 
kronor, faller ofta denna målgrupp utanför. Därutöver inryms endast en mindre 
del av innovationerna i de tre utvalda områdena för React-checkarna. Även här 
tillförs Almi egna medel, men även denna pott är otillräcklig. Dessutom kan 
Almis medel även stödja innovationer som uppkommer hos privatpersoner, något 
som vårt regelverk inte ger utrymme för. 
 
Med ovan som grund föreslås att 1 500 000 kr avsättas ur 1:1-anslaget till dessa 
båda ändamål för innevarande och nästa år. Den inbördes fördelningen får avgöras 
utifrån efterfrågan.  
 
Konsultcheckarna för produkt- och tjänsteutveckling kan enligt förordningen 
uppgå till maximalt 150 000 kr, förutsatt att företaget själv betalar samma summa, 
således en totalomslutning på upp till 300 000 kr per insats. I övrigt avses 
regelverket i allt väsentligt vara samma som för React-checkarna. 
 
Checkarna till verifieringsmedel för innovationer föreslås uppgå till maximalt 
50 000 kr, förutsatt att företaget själv avsätter ett lika stort belopp i pengar, dvs. 
totalomslutning på 100 000 kr. För att kunna beviljas stöd ska innovationen 
bedömas ha utvecklingspotential. 
 
Som framgått ovan bereds alla checkar i samverkan med Almi. När det gäller 
verifieringsmedlen så kommer Region Jönköpings län fortsättningsvis att erbjudas 
plats i den beslutsgrupp för dessa stöd som Almi redan har etablerad. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 

 

Beslut skickas till 
Region Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional Utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef 
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Projekt - Houten 2022-2024 
Diarienummer: RJL 2021/2037 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Besluta att genomföra projekt Houten 2022–2024 för att genom 
internationell rekrytering delvis lösa behovet av 
kompetensförsörjning inom yrken där vi saknar egen kompetens och 
i vissa fall saknar nationella förutsättningar att skaffa oss på kort och 
lång sikt.  

2. Avsätta 645 071 kr för projektet. Finansiering sker med regionala 
projektmedel.  

Sammanfattning  
Projektet går ut på att under en treårsperiod säkerställa ett deltagande på 
Emigration Expo i Holland. Detta ska göras som en samverkan mellan de 
kommuner i länet som vill delta, Regional utveckling samt 
Kompetensförsörjningsenheten (nedan KFE) på Region Jönköpings län. 
Därtill kommer eventuellt Arbetsförmedlingens resurser inom Eures samt 
rekryteringsföretag att deltaga. Regional utveckling hyr mässyta, skapar en 
tydlig profil av mässmonter samt ett länsövergripande, tryck material där det 
beskrivs hur det är att leva, verka och bo i Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
• Projektansökan Regionala projektmedel 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-07 RJL 2021/2037 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Houten 2022-2024 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beslutar att genomföra projekt Houten 2022–2024 för att genom 
internationell rekrytering delvis lösa behovet av kompetensförsörjning 
inom yrken där vi saknar egen kompetens och i vissa fall saknar nationella 
förutsättningar att skaffa oss på kort och lång sikt.  

2. Beslutar om att avsätta 645 071 kr för projektet. Finansiering sker med 
regionala projektmedel.  

Sammanfattning  
Projektet går ut på att under en treårsperiod säkerställa ett deltagande på 
Emigration Expo i Holland. Detta ska göras som en samverkan mellan de 
kommuner i länet som vill delta, Regional utveckling (nedan RU) samt 
Kompetensförsörjningsenheten (nedan KFE) på Region Jönköpings län. Därtill 
kommer eventuellt Arbetsförmedlingens resurser inom Eures samt 
rekryteringsföretag att deltaga.  
RU hyr mässyta, skapar en tydlig profil av mässmonter samt ett länsövergripande, 
tryck material där det beskrivs hur det är att leva, verka och bo i Jönköpings län.  

Information i ärendet 
En enkätundersökning har gjorts bland länets kommunala 
näringslivsorganisationer kring tidigare resultat och frågan om ett eventuellt 
deltagande på Emigration Expo 2022–2024. 
Svaren är enligt följande: 
 
Fråga:  
Resultat av tidigare deltagande? 
Vilket har det sammanlagda resultatet varit av tidigare års deltagande 
(Arbetstillfällen eller startade företag)? 
 
Resultatet har varit gott. Under de senaste åren har ett 70-tal arbetstillfällen 
besatts av emigrerande holländare. Därtill har ett antal företag inom 
besöksnäringen och företag inom gröna näringar startats. 
 
Fråga: 
Deltagande vid mässa i Utrecht, Holland 2022–2024 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/2623 

 
 

 

Skulle det bli aktuellt med ett treårsprojekt med deltagande på mässan, där 
Region Jönköpings län står för kostnaden för monter och monterhyra, och där 
respektive kommun står för kostnaden för eget deltagande i form av lön, resa och 
uppehälle, skulle ni då deltaga? 
 
5 Ja 
3 Nej 
3 Vet ej, vill veta mer om upplägg 
1 Ej svar 
1 Beslut bör tas på kommunledningsnivå 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
• Projektansökan Regionala projektmedel 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef Utbildning och 
kompetensförsörjning samt Innovation 
och företagande 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Houten 2022-2024 
Ansökansid: 264584 
Ärendeid: 20341002 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Region Jönköpings Län Org.Nr: 232100-0057 
BOX 1024 
55111 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 10000 

  
Arbetsställe  
Namn: Regional Utveckling - Telia Huset 
Jönköping 

Arb.ställenr.: 66707084 

Postadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

Besöksadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

 Region: Jönköping 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5327-1672 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Projektet syftar till att uppnå målen i den Regionala Utvecklingsstrategin genom att: - Lösa 
behovet av kompetensförsörjning inom yrken där vi saknar egen kompetens och i vissa fall 
saknar nationella förutsättningar att skaffa oss på kort och lång sikt. - Vara en attraktiv region 
som attraherar och utvecklar kompetenser och näringslivet, där hela regionen kan växa och 
utvecklas. - Hitta den kompetenstillgång som motsvarar efterfrågan för att säkerställa 
invånarnas tillgång till god vård i hela länet där hälso- och sjukvården är en viktig tillväxtfaktor 
och de tre akutsjukhusen har stor betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad - 
Samverka för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. För 2022 har vi särskilt fokus på 
besöksnäringen som har stora problem med att hitta kompetenser lokalt, regionalt och 
nationellt. - Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration 
och hållbar tillväxt. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektet går ut på att under en treårsperiod säkerställa ett deltagande på Emigration Expo i 
Holland. Detta ska göras som en samverkan mellan de kommuner i länet som vill delta, 
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Regional utveckling (nedan RU) samt Kompetensförsörjningsenheten (nedan KFE) på Region 
Jönköpings län. Därtill kommer eventuellt Arbetsförmedlingens resurser inom Eures (beroende 
på deras blivande organisatoriska hemvist) samt rekryteringsföretag bjudas in att deltaga. RU 
hyr mässyta, skapar en tydlig profil av mässmonter samt ett länsövergripande, tryck material 
där det beskrivs hur det är att leva, verka och bo i Jönköpings län. Materialet sätts samman av 
det material som respektive kommun sänder in utifrån en mall som sänds ut. RU samordnar 
insatserna innan, under och efter mässan. Under mässan arbetar personal från RU, KFE och 
deltagande kommuners representanter tillsammans och länsövergripande för att gemensamt 
lösa de rekryteringsbehov som finns samt de förfrågningar som finns från både arbetsgivare i 
länet och besökare på mässan. RU, tillsammans med KFE, står för de övergripande kostnaderna 
i form av hyra av mässyta, monter, tryckt material, projektledning samt de kringkostnader som 
uppstår för egen personal i form av löner, traktamenten, resa och logi 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
De 177 000 som varje år lämnar Holland för ett liv i annat land och specifikt de med 
utbildningar och erfarenheter som efterfrågas i vårt län. Kvalificerad vårdpersonal (Bl.a. läkare), 
ingenjörer och för 2022 specifikt kompetenser inom besöksnäringen. Framförallt kockar. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Inflyttning till länet av efterfrågade kompetenser. För 2022 ca 10 personer, vilket inklusive 
medföljande gör totalt 35 personer. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Etablering av Jönköpings län som en erkänt attraktiv miljö för Holländare att relokera till, för 
såväl efterfrågade specialister som hela företag. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektet leds av en arbetsgrupp som rapporterar till sektionschef för Företag &amp; 
Kompetensförsörjning vid Regional Utveckling. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektet löper över tre år och har under huvuddelen av tiden karaktären av förberedelse. 
Skarpa aktiviteter sker avgränsat i tid till ca 10 dagar i februari varje år. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektet beaktar horisontella kriterier och har en uttalad ambition att bidra till könslig, etnisk 
och åldersmässig diversifiering i rekryterande 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Förberedelse monter 
och 
informationsmaterial 

Beställning av material för tryck och 
distribution, beställning av offererad 
monterdesign 

2021-11-01 - 
2022-01-15 

504 962 

Mässdeltagande 
Houten, 
personalkostnader 
2022 

Lönekostnader och lönebikostnader 2022-02-10 - 
2022-02-13 

33 405 

Mässdeltagande 
Houten, 
personalkostnader 
2023 

Löner och lönebikostnader 2023-02-09 - 
2023-02-12 

33 405 

Mässdeltagande 
Houten, 
personalkostnader 
2024 

Löner och lönebikostnader 2024-02-08 - 
2024-02-11 

33 405 

Resor och Logi 2022 Reskostnader och hotell 2022-02-10 - 
2022-02-13 

13 298 

Resor och Logi 2023 Reskostnader och hotell 2023-02-09 - 
2023-02-12 

13 298 

Resor och Logi 2024 Reskostnader och hotell 2024-02-08 - 
2024-02-11 

13 297 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2021 2022 2023 2024      Totalt 
Personal: 
Lönekostnader 0 20 000 20 000 20 000      60 000 
Externa tjänster: 
Monterhyra 
Houten 0 110 000 110 000 110 000      330 000 
Externa tjänster: 
Tryckt material 67 461 0 20 000 20 000      107 461 
Externa tjänster: 
Monterkostnader 67 501 0 0 0      67 501 
Resor och logi: 
Resor och logi 0 13 298 13 298 13 297      39 893 
Schablonkostnader
: Indirekta 
kostnader 0 4 357 4 357 4 358      13 072 
Schablonkostnader
: Lönebikostnader 0 9 048 9 048 9 048      27 144 
           
           
           
           
           
Summa kostnader 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 
Projektintäkter         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i 
annat än pengar          0 
Summa totala 
kostnader 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 

 
 
Finansiering     

        
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Region Jönköpings 
län: RU-medel 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 
           
           
           
           
           
           
           
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 
Total offentlig 
finansiering 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
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Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 134 962 156 703 176 703 176 703      645 071 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2021 2022 2023 2024      Totalt 
Stödfinansiering 0 0 0 0      0 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 0,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 0,00% 
Stödandel av total finansiering 0,00% 
Andel annan offentlig finansiering 0,00% 
Andel offentlig finansiering 0,00% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Agnes Jacobsen 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: agnes.jacobsen@rjl.se 
Roll: Ekonomi 
Namn: Micael Ragnar 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: micael.ragnar@rjl.se 
Roll: Övrigt 
Namn: Niklas Engström 
Telefonnummer: 0703254115 
Mobiltelefonnummer: 0703254115 
E-postadress: niklas.engstrom@rjl.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Thomas Strand 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: thomas.strand@rjl.se 
Roll: Övrigt 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2021-10-08 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
Projekt  - TFA Sydost 
Diarienummer: RJL 2021/2094 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Bevilja 385 969 kr ur det statliga anslaget 1:1 till Region Kalmar län 
för det länsöverskridande ERUF-projektet TFA Sydost. 

Sammanfattning  
Arbetet med smart specialisering har kommit olika långt i de fyra ingående 
länen i NUTS-området Småland och öarna, men alla län står nu i begrepp att 
påbörja arbetet med handlingsplaner. Som en del i arbetet vill man nu 
gemensamt med bas i respektive länsstrategi via externt anlitad expertis 
genomföra en tranformationsanalys (TFA) för hela området. Region Kalmar 
län är projektägare för det gemensamma projektet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
• Projektmedelsansökan 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-20 RJL 2021/2094 

  

 

  
  

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet 

Projektmedelsansökan TFA Sydost 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Beslutar att bevilja 385 969 kr ur det statliga anslaget 1:1 till Region 
Kalmar län för det länsöverskridande ERUF-projektet TFA Sydost. 

Sammanfattning  
Arbetet med smart specialisering har kommit olika långt i de fyra ingående länen i 
NUTS-området Småland och öarna, men alla län står nu i begrepp att påbörja 
arbetet med handlingsplaner. Som en del i arbetet vill man nu gemensamt med bas 
i respektive länsstrategi via externt anlitad expertis genomföra en 
tranformationsanalys (TFA) för hela området. Region Kalmar län är projektägare 
för det gemensamma projektet. 

Information i ärendet 
Arbetet med att ta fram en smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län pågår, 
och beslut förväntas fattas i fullmäktige under våren 2022. En motsvarande 
process genomförs/har genomförts över hela landet, så också i övriga län som 
ingår i NUTS-området ”Småland och öarna”. Strategierna tas fram på länsnivå 
som i många fall är i minsta laget för att kunna kraftsamla och få full effekt i 
denna typ av satsningar. På flera håll i landet finns därför exempel på mer eller 
mindre omfattande samverkan mellan flera län. 
 
Om man jämför de föreliggande strategierna/förslagen till strategier i de fyra 
berörda länen kan man se klara likheter i valda profilområden, inte minst gäller 
det smålandslänen. Detta ger stöd för en tätare samverkan, vilket också gynnar 
berört näringsliv i de ingående länen då man på detta vis kan ges förutsättningar 
till att genomföra större och kraftfullare satsningar. 
 
I transformationsanalysen (TFA), som nu ska genomföras av externt upphandlade 
konsulter ska man analysera och inventera den kapacitet som finns i det 
företagsstödjande systemet i ingående län kopplat till de profilområden som varje 
län lyft fram i sitt strategiarbete. Särskilt fokus kommer att läggas mot den 
akademiska kompetens kopplat till dessa som programområdet besitter. 
 
När projektet har genomförts förväntas det finnas en katalog med 
rekommenderade insatser som snabbt ska kunna omsättas i aktiviteter och 

86



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2094 

 
 

 

åtgärder. Insatserna förväntas i sin tur bidra till ökad hållbar tillväxt bland små- 
och medelstora företagen samt leda till ökat entreprenörskap och nyföretagande. 
 
Även i de fall insatser kommer att genomföras länsvis förväntas det finnas en 
öppenhet för att se skalfördelar genom att se till hela programområdets nytta och 
även vid intresse kunna erbjuda enskilda företag i intilliggande län möjlighet att 
delta. 
 
Projektet drivs mellan 2021-10-15—2023-04-30 och omsluter 2,2 miljoner 
kronor, varav ERUF förväntas bekosta hälften. Den återstående hälften fördelas 
mellan Regionerna i ingående län baserat på länsstorlek. Region Kalmar län 
kommer att vara projektägare och även ansvara för de konsultupphandlingar som 
kommer att utgöra huvuddelen i projektet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
• Projektmedelsansökan 

 

Beslut skickas till 
Region Kalmar län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: TFA Sydost medfinansiering Jönköpings län 
Ansökansid: 264690 
Ärendeid: 20341132 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Region Kalmar Län Org.Nr: 232100-0073 
BOX 601 
39126 KALMAR 
Sverige 

Antal anställda:  

  
Arbetsställe  
Namn: Landstingskansliet och Kvarnholmens 
Hälsocentral 

Arb.ställenr.: 19238369 

Postadress: 
Box 601 
39126 Kalmar 

Besöksadress: 
Strömgatan 13-15 
39248 Kalmar 

 Region:  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  833-3007 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Projektets övergripande mål är att ge de fyra länen i SMÖ en solid grund baserad på kunskap 
från näringslivet, akademin och samhället, inklusive andra regioner i Sverige eller andra länder i 
Europa utifrån vilken de kan utveckla handlingsprogram för S3. Dessutom ska projektet ge 
avsevärt förbättrade möjlighet att samverka över länsgränserna för att göra insatserna både 
effektivare och med högre kvalitet än vad som annars vore möjligt. Genom projektet och dess 
resulterande insatser ska projektet stödja företagens konkurrenskraft i övergången till ett 
hållbart välfärdssamhälle i en koldioxidsnål ekonomi. Projektresultaten ska vidare leda till att 
företagen i SMÖ blir intressantare samarbetspartner i europeiska värdekedjor. Projektmålet är 
att det ska ta fram en transformationsanalys med ett helhetsperspektiv som spänner över alla 
identifierade prioriterade kunskapsområden i de fyra länens strategier för Smart specialisering. 
Analysens ska inkludera rekommendationer och en katalog av förslag till insatsområden där 
analysen har identifierat behov av åtgärder. 
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Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Genom att ta fram en gemensam analys av omvandlingsbehov vill de fyra länen i Småland och 
öarna skapa förutsättningar för att i väsentligt ökad utsträckning arbeta gemensamt med 
genomförandet av Smart specialisering. Genom effektiva utvecklingsinsatser i en större geografi 
ska konkurrenskraft och tillväxt kunna öka i de prioriterade kunskapsområdena såsom gröna 
näringar, upplevelser, hållbar produktion, digital tjänsteproduktion och energisektorn. Den 
gemensamma analysen ska ge möjlighet att låta företag och forskning oavsett var i 
programområdet dessa finns, delta i insatser men också ge förutsättningar för gemensamma 
kapacitetsökande insatser över hela geografin. Genom att agera gemensamt blir inte bara 
insatserna effektivare utan projektet ökar också möjligheterna för aktörer i Småland och öarna 
att delta i europeiska samarbeten och därmed förbättra uppkopplingen mot europeiska 
värdekedjor. Projektet skulle i förlängningen kunna utgöra ett steg mot en möjlig framtida, 
gemensam specialiseringsstrategi för programområdet. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Projektets kärnintressenter är Tillväxtverket och de regionala utvecklingsförvaltningarna 
inklusive den politiska ledningen för det regionala utvecklingsansvaret i de fyra länen. 
Primärintressenter är framförallt det som kan beskrivas som det näringslivsstödjande systemet i 
länen som inkluderar universiteten, kommunerna, Almi, Science Parks, Handelskamrarna, 
RISE, IUC-bolag med flera. I den sekundära målgruppen ingår företag som har koppling till 
något av de identifierade kunskapsområdena - oavsett geografi inom SMÖ - men också enskilda 
forskare och forskargrupper, branschorgan, intresseorganisationer och andra som arbetar med 
kunskapsutveckling eller har intresse av att förnyelseförmågan ökar i de fyra länen. Av dessa 
intressenter är det vid sidan av kärnintressenterna det företagsstödjande systemet och inte 
minst lärosätena som kan påverka projektets riktning. Målgrupp för projektets resultat det vill 
säga de kommande genomförandeprogrammen är förstås existerande och kommande företag i 
de identifierade kunskapsområdena men lika mycket forskare som arbetar med områden med 
koppling till identifierade kunskapsområden. Systemaktörerna är mycket viktiga som 
intermediärer i detta arbete varför deras medverkan och upplevda grad av involvering i 
projektet är väsentlig. Genom att så långt möjligt inkludera systemaktörerna i faktainsamlingen 
i analysen ökar sannolikheten att de använder de möjligheter av exempelvis finansiering och 
samverkan som projektet syftar till att skapa i nästa led. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Transformationsanalysen ska i nästa steg av arbetet med Smart specialisering, 
handlingsprogram, leda till väl motiverade insatser för ökad innovationsförmåga inom de 
prioriterade kunskapsområdena. Dessa insatser förväntas kunna vara öppna för alla aktuella 
företag och organisationer inom Småland och öarna oavsett länsgränser. Det handlar framförallt 
om insatser som ökar företagens kunskaper och förmågor till förnyelse samt deras förmåga att 
samverka med akademin liksom med andra företag. På så sätt blir företagen bättre rustade att ta 
tillvara möjligheterna i de stora förändringar som omställningen till ett hållbart samhälle 
skapar. Sakområden kan vara cirkulär ekonomi/industriell symbios, automatisering, 
tjänstefiering, biobaserade nya material, ny energiteknik och så vidare men det kan också 
handla om att utveckla förmåga att möta nya konsumentbeteenden som ställer högre krav på 
frågor som trovärdighet, spårbarhet, relationer, samarbete och kommunikation. I praktiken 
skulle det exempelvis kunna handla om att tillföra ny kompetens i företagsstödsystemet, 
företagsnära åtgärder i de regionala systemen för kompetensförsörjning, spetsiga mötesplatser 
mellan akademi och företag, enkla kopplingar till europeiska nätverk, testbäddar eller labb för 
nya produkter och tjänster eller gemensamma innovationsmiljöer. De flesta av dessa 
kapacitetsökande insatser kommer att behöva utgå från aktörerna i det företagsstödjande 
systemet, RUA:s roll är i detta främst att samordna och koppla ihop olika intressen och att bidra 
till att insatserna kan finansieras via aktuella regionala, nationella och europeiska 
finansieringssystem men också genom att mobilisera privat finansiering. För att ge goda 
förutsättningar för gemensamma eller gränsöverskridande insatser baserade på 
transformationsanalysen är det viktigt att slutsatser och förslag ur analysen återkopplas och 
kommuniceras effektivt till samtliga intressenter. Aktiviteten kommunikation blir därför viktig 
för att nyttiggöra projektets resultat. När projektet är slut ska finnas en katalog med 
rekommenderade insatser som snabbt ska kunna omsättas i aktiviteter och åtgärder. Dessa 
insatser ska i förlängningen leda till ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag men 
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också till ökat nyföretagande inom de prioriterade kunskapsområdena. Omställningen till ett 
hållbart välfärdssamhälle i en koldioxidsnål ekonomi bildar det dominerande 
transformationsrastret som analysen kommer att behöva utgå från. Hållbarhet i dess tre 
dimensioner utgör inte bara ramvillkor för tillväxten utan utgör också till stor del den mylla som 
tillväxten hämtar näring från - den inte bara anger riktningen för tillväxtarbetet utan bidrar 
också med stora affärsmöjligheter i den globala omställningen. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Smart specialisering är ett verktyg i Europa2020-strategin och syftar till att skapa långsiktigt 
ökad konkurrenskraft genom att bygga transformationsförmåga som kan koppla innovation till 
nödvändiga samhällsförändringar. Det tydligaste förändringsbehovet i vår tid är förstås 
övergången till en fossilbränslefri och koldioxidsnål ekonomi, något som kommer att kräva 
enorma insatser för ökad innovation hos såväl näringsliv som samhälle men som samtidigt 
skapar stora affärsmöjligheter. Det är tydligt att många stora företag, inte minst i Sverige, går 
främst i utvecklingen. Ofta är företagen långt före politikens och samhällets krav där de tar fram 
hållbara lösningar för att skapa försprång och kunna möta marknadens framtida krav. 
Målgruppen SMF har ofta svårare att hänga med i den snabba utvecklingen vilket äventyrar 
konkurrenskraften. Genom att arbeta gemensamt med kunskaps- och kapacitetsökande insatser 
över en större geografi och därmed vinna skalfördelar förbättrar projektet möjligheterna för 
näringslivet i SMÖ att bidra till en positiv utveckling. I det långa perspektivet ska projektet bidra 
till att kunskapsinnehållet i snart sagt all produktion ökar och att företagen blir bättre kopplade 
till svenska, europeiska och internationella värdekedjor. Kopplingen till andra marknader 
handlar om ökad internationalisering och exportförmåga men också om förmågan att delta i 
gemensam utveckling med samarbetspartner i andra länder. Genom att bli mer innovativa blir 
företagen intressantare som internationella samarbetspartner. En sådan utveckling kommer 
också att påverka flödet av utländska direktinvesteringar positivt och därmed ytterligare öka 
internationaliseringsgraden. Analys av företagens förädlingsvärden visar att företag med 
internationella kopplingar genom utländskt ägande och/eller betydande närvaro på 
internationella marknader oftast har högre innovationsförmåga och större tillgång till 
utvecklingsresurser. Det leder i sin tur till väsentligt högre produktivitet och större tillväxt än 
hos de företag som främst verkar på en nationell marknad. Även ökad koppling till europeiska 
system för innovation och forskning kan långsiktigt öka möjligheterna att hitta europeiska 
samarbeten både med företag och forskningsaktörer. Gemensamt villkor för förnyelsebehoven 
är tillgång till kompetens, här förväntas analysen på lång sikt leda till en högre grad av samsyn 
med näringslivet och därför ökad förmåga att gemensamt skapa ett bättre anpassat livslångt 
utbildnings- och kompetensutvecklingssystem, bättre förmåga att ta tillvara kompetens och 
förmågor oavsett kön, ursprung och funktionsvariation liksom ökad tillgång till och förmåga att 
nyttiggöra extern kompetens. Den samverkan mellan de fyra länen som utgår från det 
gemensamma strukturfondsarbetet skulle genom samverkan runt transformationsanalysen och 
de resulterande handlingsprogrammen kunna vidgas även till andra delar av arbetet med 
hållbar tillväxt inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Det gemensamma arbete som 
smålandslänen har tillsammans med Blekinge och Halland i Bryssel skulle kunna göras 
tydligare och möjligen även utökas geografiskt. I en förlängning uppstår även möjligheten att de 
fyra länens strategier migrerar helt eller delvis till en gemensam plattform på i likhet med hur de 
fyra länen i Östra Mellansverige skapat en gemensam plattform för Smart specialisering. Vilka 
vägval projektet på lång sikt kan leda till är ytterst en politisk fråga men projektresultatet 
förväntas kunna klarlägga och förbättra förutsättningarna för framtida samverkan. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektet kommer i huvudsak genomföras genom köp av tjänst från en upphandlad konsult. 
Regionernas roll i analysarbetet, bortsett från rollen som medfinansiär och projektägare är dels 
att vara en intressent i stödsystemet men framförallt ingå i projektets arbetsgrupp. Den kommer 
att vara ett väsentligt verktyg både för upphandlingen och som kunskapskälla och 
samtalspartner för den upphandlade konsulten som kan bidra med kunskap om regionala 
förhållanden, kontaktvägar, urval och så vidare. Eftersom denna medverkan kan sägas ligga 
mycket nära det ordinarie arbetet i respektive län kommer det att ske utanför projektet ur 
ekonomisk synvinkel. Inte heller projektledning/styrning, projektadministration, 
ekonomihantering eller inköp/upphandling kommer att belasta projektet ekonomiskt vilket gör 
att tidsredovisning inte behövs i projektet. Även om projektet har karaktären av ett 
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samverkansprojekt saknas av dessa skäl anledning att forma det som ett sådant. Projektet leds 
av en projektledare hos projektägaren Region Kalmar län med stöd från arbetsgrupp som i 
första hand består av de fyra länens samordnare för Smart specialisering men kan komma att 
knyta andra kompetenser till sig. Projektets styrgrupp utgörs av operativa chefer för de enheter 
som ansvarar för arbetet med näringslivsutveckling och innovation på respektive regional 
utvecklingsförvaltning. Upphandling sker med stöd från Region Kalmar läns 
upphandlingsenhet. Konsulten redovisar och diskuterar arbetets framåtskridande i regelbundna 
avstämningar med arbetsgruppen. Hur det sker fastställs i aktiviteten genomförandeplan. 
Projektledaren stämmer regelbundet av arbetet med styrgruppen och rapporterar till politiken. 
Aktiviteten kommunikation kommer att upphandlas separat utifrån Region Kalmar läns 
upphandling av kommunikationstjänster. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
De fyra regionernas roll i arbetet är att utgöra en stödresurs/expertgrupp för den upphandlade 
konsulten och att delta som aktiv part i faktainsamlingen. Det arbetets karaktär ligger nära 
regionernas ordinarie arbete varför vi valt att inte inkludera det i själva projektet. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Smart specialisering bygger på att matcha och utveckla komparativa styrkor mot framtida behov 
i olika marknader. Framtidens marknader, i alla branscher kommer att präglas av behovet av att 
agera och leverera hållbarhet i alla sina tre dimensioner. I Sverige är det tydligt att många stora 
företag ser möjligheter att ytterligare utveckla sina styrkor genom att inte bara uppfylla utan 
även i många fall överträffa och ligga före samhällets krav. Kundkrav är en stark drivkraft där 
kunder i såväl privat som offentlig sektor och inte minst konsumenter ställer höga krav. På så 
sätt har hållbarhet i stora delar blivit en drivkraft för utveckling snarare än ett hinder. I en 
region med måttlig befolkningstäthet, som SMÖ, blir den sociala hållbarheten än viktigare. Alla 
människors förmågor behöver helt enkelt tas tillvara oavsett kön, ursprung, sexuell läggning 
eller funktionsvariation. Det bidrar i sin tur till positiv återkoppling i ett inkluderande samhälle. 
Projektet är kort och kommer inte under projekttiden leda till uppföljningsbara effekter i 
målgrupperna. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Hultsfred, Gotland, Mönsterås, Borgholm, Uppvidinge, Högsby, Vaggeryd, Tingsryd, 
Oskarshamn, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, Älmhult, Torsås, Lessebo, Mörbylånga, Västervik, 
Ljungby, Gislaved, Alvesta, Nybro, Jönköping, Mullsjö, Kalmar, Gnosjö, Sävsjö, Vimmerby, 
Emmaboda, Markaryd, Växjö, Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Analysens resultat sammanställs och 
kommuniceras med samtliga 
intressenter utifrån 

2022-03-01 - 
2023-04-30 

200 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

intressentanalysen. Det viktigaste 
syftet med kommunikationen är att 
återkoppla till intressenterna för att 
lägga grund för ett lyckat gemensamt 
genomförande av det strategins tredje 
steg, handlingsprogram. 
Kommunikationsinsatsen upphandlas 
utifrån projektägarens upphandling 
av kommunikationstjänster. Anbuden 
värderas i första hand utifrån metod, i 
andra hand utifrån pris. Resultatet 
sprids även till det andra regioner i 
första hand via Tillväxtverkets 
nationella S3-nätverk. 

Avslutsarbete Projektet slutredovisas, resultatet 
sammanställs och föredras för 
primärintressenterna. Arbetet görs 
inom ramen för ordinarie verksamhet, 
inga ytterligare kostnader uppstår. 

2022-10-01 - 
2023-04-30 

0 

Utvärdering och 
lärande 

Styrgruppen utvärderar resultatet av 
projektet i en intern process. 
Resultatets karaktär, ett faktamaterial 
inför den operativa delen av Smart 
specialisering gör att en extern 
utvärdering inte kan förväntas ge 
värde som motsvarar kostnaderna. 
Utvärderingen föredras tillsammans 
med resultatet av projektet för 
respektive politisk ledning. 

2022-10-01 - 
2023-04-30 

0 

Funktionsupphandling 
av konsultuppdrag 

Upphandlingen görs som en 
funktionsupphandling med ett fast 
pris där anbudsgivarna konkurrerar 
med metod, inte med pris. 
Arbetsgruppen utformar tillsammans 
ett offertunderlag med behovsanalys 
och problembeskrivning samt 
bedömningskriterier för 
upphandlingen. Anbudsgivarna anger 
på vilket sätt de kommer att uppfylla 
projektet mål och syften, hur de vill 
involvera intressenterna, på vilket 
sätt de planerar att integrera 
hållbarhetens tre dimensioner i 
arbetet, på vilket sätt de planerar att 
leverera resultaten av analysen samt 
hur de vill inkludera arbetsgruppen 
och andra funktioner hos RUA. 
Dessutom framgår av anbuden en 
plan för fakturering av kostnaderna. 
Konsultens arbete delas in i tre 
aktiviteter 1) Genomförandeplan, 2) 
EDP och Transformationsanalys samt 
3) Leverans Avtalet med konsulten 
innehåller en möjlighet att avbryta 
samarbetet efter den första fasen om 

2021-10-15 - 
2022-01-31 

0 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

parterna inte kommer överens om 
genomförandeplanen. Villkoren för 
detta anges i anbudsförfrågan. 
Upphandlingen sker i enlighet med 
Region Kalmar läns 
upphandlingspolicy med stöd av 
upphandlingsenheten hos Region 
Kalmar län. 

Genomförandeplan Den upphandlade konsulten tar i nära 
samverkan med de fyra regionerna 
fram en detaljerad plan för hur 
arbetet kommer att utföras. En 
gemensam intressentanalys leder till 
en plan för hur och på vilket sätt 
dialog kommer att ske med olika 
intressenter samt för hur annan 
informationsinhämtning sker. Ur 
genomförandeplanen ska också 
framgå hur analysen belyser och 
samlar in utvecklingsbehov om 
hållbarhet inklusive ekologisk 
hållbarhet, jämställdhet och 
integration. Genomförandeplanen 
redogör också för hur resultat 
levereras stegvis fram till en 
slutversion som möter kraven i 
behovsanalysen. Ur 
genomförandeplanen framgår i vilka 
moment och i vilken form stöd från 
respektive RUA behövs. 
Genomförandeplanen godkänns av 
styrgruppen. 

2022-02-01 - 
2022-03-31 

100 000 

EDP och transformativ 
analys 

Konsulten genomför självständigt 
analysen utifrån den överenskomna 
genomförandeplanen. Analysen 
inkluderar dialog i vad som av 
forskningen benämns entreprenöriell 
upptäcktsresa med intressenter i 
näringsliv, akademi och offentligt 
stödsystem inklusive aktörer i redan 
pågående insatser inom de 
prioriterade kunskapsområdena. 
Formen för dialogerna kan vara i form 
av tematiska möten, fokusgrupper, 
individuella intervjuer eller ske med 
andra metoder utifrån den av 
styrgruppen godkända 
genomförandeplanen enligt 
styrgruppens beslut. Förutom den 
entreprenöriella upptäcktsresan 
kommer analysen behöva inkludera 
litteraturstudier och 
informationsinhämtning från andra 
svenska och/eller europeiska 
regioners motsvarande arbete. 

2022-03-01 - 
2022-12-31 

1 900 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Studieresor kan komma att ingå i 
arbetet. Då upphandlingen kommer 
att göras som en 
funktionsupphandling är det både 
svårt och potentiellt kontraproduktivt 
att förutsäga vilka aktiviteter som 
behöver genomföras för att uppnå 
målen. För att kunna bilda en 
uppfattning om aktuella volymer har 
en tänkt modell skissats där arbetet 
bedrivs i tre faser 1) faktainsamling 2) 
analys av hinder och möjligheter samt 
3) identifiering av metoder och 
samverkansmöjligheter. De tre 
faserna behöver inte vara konsekutiva 
utan kan överlappa. I den första fasen 
kan arbetet tänkas ske länsvis med 
tematiska möten utifrån de flesta av 
de sammanlagt 16 identifierade 
kunskapsområdena. Även 
kartläggning av existerande och 
tidigare insatser inom respektive 
område sker genom inläsning och 
intervjuer med systemaktörer och 
deltagare. Denna fas har betydelse 
inte bara som faktainsamling utan 
utgör också en mobilisering inför det 
fortsatta arbetet och inte minst inför 
det tredje steget i S3, 
handlingsprogram. En betydande 
utmaning kommer att vara att hitta 
metoder för att nå tillräckligt många 
deltagare i hela triple-
helixperspektivet för att resultatet ska 
kunna sägas vara representativt och 
ge en tillräcklig mobilisering. I den 
andra fasen fokuserar arbetet i denna 
hypotetiska modell på aggregat av 
geografiskt gränsöverskridande 
kunskapsområden. Dialogen sker mer 
fokuserat med verktyg som 
djupintervjuer, fokusgrupper och 
tematiska workshopar. 
Kunskapsinhämtning sker från andra 
jämförbara regioner i Sverige och 
Europa. Här sker stora delar av 
mobiliseringen av akademin och 
andra kunskapsproducenter. Även 
akademier i angränsade regioner och 
akademiska aktörer med indirekt 
koppling till SMÖ är väsentliga att 
inkludera i denna process. En stor del 
av resultatbearbetningen sker i denna 
fas. Den tredje fasen förmodas vara 
inriktad på att undersöka och förstå 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

metoder och modeller som anpassade 
till förutsättningarna i SMÖ stödjer 
projektmålen. Dessa behöver inte 
bara vara geografiskt 
gränsöverskridande inom respektive 
aggregerat kunskapsområde utan ska 
också vara ägnade att förbättra 
möjligheterna till utveckling av 
relaterad kunskap mellan olika 
kunskapsområden. Denna fas 
integrerar resultaten från hela arbetet 
och leder fram till leverans av 
slutresultatet. 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2021 2022 2023       Totalt 
Externa tjänster: 
Kommunikationskostnader 0 200 000 0       200 000 
Externa tjänster: 
Konsultkostnader EDP och 
analys 0 2 000 000 0       2 000 000 
           
           
           
           
           
           
           
Summa kostnader 0 2 200 000 0       2 200 000 
Projektintäkter         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 0 2 200 000 0       2 200 000 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i annat än 
pengar          0 
Summa totala kostnader 0 2 200 000 0       2 200 000 

 
 
Finansiering     

        
Offentligt bidrag annat än 
pengar 

         

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Region Gotland: 
Regionala 
utvecklingsmedel 0 155 530 0       155 530 
Region Kalmar län: 
Regionala 
utvecklingsmedel 0 295 953 0       295 953 
Region Kronoberg: 
Regionala 
utvecklingsmedel 0 262 548 0       262 548 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden: 
Enligt bifogad ansökan 0 1 100 000 0       1 100 000 
           
           
           
           
           
           
           
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 0 1 814 031 0       1 814 031 
Total offentlig 
finansiering 0 1 814 031 0       1 814 031 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
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Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 0 1 814 031 0       1 814 031 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2021 2022 2023       Totalt 
Stödfinansiering 0 385 969 0       385 969 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 17,54% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 17,54% 
Stödandel av total finansiering 17,54% 
Andel annan offentlig finansiering 82,46% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Maria Stegefors 
Telefonnummer: 0480-448 399 
Mobiltelefonnummer: 072-223 12 49 
E-postadress: maria.stegefors@regionkalmar.se 
Roll: Kontaktperson 
Namn: Mattias Nylander 
Telefonnummer: 0480 44 83 89 
Mobiltelefonnummer: 070 644 8398 
E-postadress: mattias.nylander@regionkalmar.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Olof Falk 
Telefonnummer: 0480-448 373 
Mobiltelefonnummer: 070-355 82 35 
E-postadress: olof.falk@regionkalmar.se 
Roll: Ekonomi 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Min Ansökan TFA Sydost torsdag 1130.pdf 
Beskrivning: Ansökan om medfinansiering från ERUF 
Uppladdningsdatum: 2021-10-14 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2021-10-14 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Projekt  - Förstudie Hållbar utveckling för 
plastindustrin i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2021/2096 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 
400 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Jönköpings län är det mest plastindustritäta området i norra Europa, vilket 
innebär att det finns ett stort antal plastbearbetande företag som har en 
omfattande förbrukning av plastråvara.  
Det finns en outnyttjad potential att kraftigt reducera branschens utsläpp av 
CO2 samt minska beroendet av fossilbaserad råvara. 
Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en mer hållbar 
plastindustri i länet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelansökan 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-19 RJL 2021/2096 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Projekt – Förstudie Hållbar utveckling 
för plastindustrin i Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 400 000 
kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1 
 

Sammanfattning  
Jönköpings län är det mest plastindustritäta området i norra Europa, vilket innebär 
att det finns ett stort antal plastbearbetande företag som har en omfattande 
förbrukning av plastråvara.  
Det finns en outnyttjad potential att kraftigt reducera branschens utsläpp av CO2 
samt minska beroendet av fossilbaserad råvara. 
Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en mer hållbar 
plastindustri i länet. 

Information i ärendet 
Projektägaren Handelskammaren vill i denna förstudie initiera en mer 
övergripande förändring mot en mer hållbar plastindustri i länet. Många företag 
inom polymerindustrin tar ett oerhört stort eget ansvar för att minska 
klimatpåverkan. Men i Sverige saknas i mångt och mycket gemensamma initiativ 
för att göra polymerindustrin mer hållbar. Att bara förlita sig på varje företags 
kraft i denna förflyttning är sannolikt varken möjligt eller särskilt effektivt. I 
denna förstudie ska Handelskammaren prioritera följande frågeställningar: 
 
1. Undersöka intresset för att samordna logistikflöden av plastråvara från olika 
europeiska materialproducenter samt föra över dessa till järnväg. 
  
2. Utreda vilka nya mer miljövänliga material som kan vara av intresse för länets 
plastföretag.  
 
3. Identifiera vilka kompetensbehov som finns och som behöver åtgärdas för att 
företagen skall kunna accelerera utvecklingen mot en mer hållbar produktion. 
 
Förstudien ska leda till att: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2096 

 
 

 

- Länets plastföretag fått en ökad insikt och vilja att vidta åtgärder för att ställa om 
sin verksamhet och se vinsterna med ökad samordning. 
- På längre sikt är den önskade effekten att konkurrenskraften och därmed 
tillväxten har ökat hos länets plastföretag totalt sett och att både kunder till 
industrin och allmänheten upplever att platsbranschen tar stort ansvar för 
klimatfrågorna. 
 
Förstudien har ambitioner att i ett eventuellt genomförandeprojekt bidra med att 
utveckla Jönköpings län till ett mer hållbart län. Detta kan kopplas till delstrategi 
1, Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på miljö, 
klimat och förbrukningen av jordens resurser och delstrategi 4, Skapa en hållbar 
ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle. 
 
Förstudiens målgrupp är plastbearbetande företag i Jönköpings län. 
 
Projektperiod: 2022-01-03 – 2022-09-30 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelansökan 

Beslut skickas till 
Handelskammarens i Jönköpings län Service Aktiebolag 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand 
Sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Förstudie Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län 
Ansökansid: 262485 
Ärendeid: 20341246 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Handelskammarens i Jönköpings län 
Service Aktiebolag 

Org.Nr: 556121-6804 

Barnarpsgatan 11 
55316 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 9 

  
Arbetsställe  
Namn: Handelskammarens i Jönköpings Län 
Service Aktiebolag 

Arb.ställenr.: 10869022 

Postadress: 
Barnarpsgatan 11 
55316 Jönköping 

Besöksadress: 
Barnarpsgatan 11 
55316 Jönköping 

 Region: Jönköping 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej 
 
Hemsida https://www.handelskammarenjonkoping.se/ 
 
 
1.3 Betalningssätt 
Typ av konto:  
Kontonummer:   
Detaljerad info:  
 
1.4 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Jönköping län är det mest plastindustritäta området i norra Europa. Detta betyder att det finns 
ett stort antal plastbearbetande företag som har en omfattande förbrukning av plastråvara. Det 
är en framgångsrik bransch, och plast är ett material som har oändliga användningsmöjligheter. 
Det är också en bransch som förändras, och som utsätts för mycket, ibland orättvis, kritik när 
det gäller klimatpåverkan, nedskräpning i haven osv. Många företag inom polymerindustrin tar 
ett oerhört stort eget ansvar för att minska klimatpåverkan. Men i Sverige saknas i mångt och 
mycket gemensamma initiativ för att göra polymerindustrin mer hållbar. Att bara förlita sig på 
varje företags kraft i denna förflyttning är sannolikt varken möjligt eller särskilt effektivt. 
Sannolikt behöver mer samordning ske för att klara nödvändig hållbarhetsutveckling. Vid ett 
generellt samarbete mellan industrin och med ökat fokus på hållbarhet inom polymerindustrin 
finns det goda chanser att markant öka konkurrenskraften för företagen samt att man kommer 
kunna ta höjd i innovationsställning. I ett eventuellt kommande genomförande kan därmed 
enskilda företag få beslutskraft och stöttning för att ställa om sin verksamhet att bli mer 
hållbara, mer innovativa, och öka konkurrenskraften inom ett eller flera av de områden 
förstudien kommer föreslå förbättrad samordning inom. Ett litet eller medelstort företag har i 
många fall inte egen kompetens eller kapacitet att förändra det som behöver göras för 
framtiden, men god samverkan och stöd kan vara helt avgörande för att lyckas ställa om. Flera 
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av områdena förstudien kommer beröra är av den dignitet och komplexitet att det sannolikt 
kommer vara både mindre och större företag som behöver gå ihop för att skapa förändring. 
Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en mer hållbar plastindustri i länet. 1. 
Undersöka intresset och möjligheten för att samordna logistikflöden av plastråvara från olika 
Europeiska materialproducenter samt föra över dessa till järnväg. 2. Utreda vilka nya mer 
miljövänliga material som kan vara av intresse för länets plastföretag. 3. Identifiera vilka 
kompetensbehov som finns och som behöver åtgärdas för att företagen skall kunna accelerera 
utvecklingen mot en mer hållbar produktion. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Jönköping län är det mest plastindustritäta området i norra Europa, vilket innebär att det finns 
ett stort antal plastbearbetande företag som har en omfattande förbrukning av plastråvara. Det 
finns en outnyttjad potential att kraftigt reducera branschens utsläpp av CO2 samt minska 
beroendet av fossilbaserad råvara. Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en 
mer hållbar plastindustri i länet. 1. Undersöka intresset för att samordna logistikflöden av 
plastråvara från olika Europeiska materialproducenter samt föra över dessa till järnväg. 2. 
Utreda vilka nya mer miljövänliga material som kan vara av intresse för länets plastföretag. 3. 
Identifiera vilka kompetensbehov som finns och som behöver åtgärdas för att företagen skall 
kunna accelerera utvecklingen mot en mer hållbar produktion. I projektet djupintervjuas 30 
olika företag inom plastbranschen för att undersöka intresset för att ställa om till en mer hållbar 
plastindustri. Huvudområden är supply chain, material och kompetensbehov. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Projektets målgrupp är plastbearbetande företag i Jönköpings län. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
De effekter förstudien förväntar sig är att plastföretagen i länet har fått en ökad insikt och vilja 
till att vidta åtgärder för att ställa om sin verksamhet. Kunskapen om hur samordning ska ske 
har också ökat och därmed har även förutsättningarna för att påbörja tester för genomförande 
skapats. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
På längre sikt är den önskade effekten att konkurrenskraften och därmed tillväxten har ökat hos 
länets plastföretag totalt sett och att både kunder till industrin och allmänheten upplever att 
platsbranschen tar stort ansvar för klimatfrågorna. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Förstudien kommer ledas av en projektledare som anställs eller anlitas av Handelskammaren i 
Jönköpings län. En styrgrupp bestående av representant från Handelskammaren, plastföretag 
samt andra branschföreträdare samt offentliga företrädare kommer styra projektet. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektplan kommer upprättas och en särskild organisation utses. 
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Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Särskilt fokus läggs som en grund i det här projektet på att plastindustrin ska bli mer hållbar, 
framför allt när det gäller miljöaspekterna. Förstudien kommer även beakta 
jämställdhetsaspekten. Detta förklaras nedan. Cirkulär ekonomi Grundtanken i cirkulär 
ekonomi är att produkter ska återanvändas eller att materialet ska återvinnas, som sista utväg 
kan energin återvinnas via förbränning. Det är främst materialåtervinning som faller inom 
tänkta förstudiens område. För att åstadkomma en effektiv materialåtervinning måste 
plastråvaran kunna återföras till materialproducenten på ett miljömässigt och kostnadseffektivt 
sätt. Återvinning i dag sker till största delen på mekaniskt sätt, dvs materialet samlas in, sorteras 
i olika materialgrupper, därefter tvättas, färgsorteras, analyseras och förädlas till nya produkter. 
Stor volym av plastmaterial kommer från förpackningar av olika slag. Mekaniskt återvunna 
material uppfyller som regel inte renhetskraven för livsmedel och sjukvårdsprodukter därav 
finns ett gemensamt ansvar att hitta avsättning för återvunna material som inte kan användas 
till samma applikation som de ursprungligen användes för. Material kan också återvinnas 
kemiskt vilket innebär att materialets molekylkedjor bryts ned till monomerer som används som 
byggstenar för att bygga upp nya material. Dessa material kan användas i livsmedels- och 
sjukvårdsprodukter. Dock befinner sig tekniken i sin linda och det kommer ta många år innan 
tillräcklig hög kapacitet har uppnåtts. Nyckeln för att i stor skala snabbt kunna åstadkomma ett 
cirkulärt system är att vi kan återföra det ihopsamlade materialet på ett miljömässigt och 
kostnadseffektivt sätt i stabila flöden till materialproducenter. Jämställdhet Den tillverkande 
industrin i Sverige och Jönköpings län är till stor del mansdominerad. I plastbranschen arbetar 
dock en högre andel kvinnor, liksom att fler kvinnor söker sig till utbildningar som riktar sig till 
plastindustriella yrken. I Det är en positiv utveckling och för att ytterligare främja och stärka 
denna utveckling till en mer jämställd plastbransch kommer förstudien säkerställa att personer 
som intervjuas är både män och kvinnor, att styrgruppen är jämnt fördelad mellan män och 
kvinnor samt att ökad jämställdhet i plastbranschen även tas upp som en enskild frågeställning i 
intervjuerna med företag och branschföreträdare. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 
 
 
1.5 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Möte med utvalda 
distributionsföretag, 
djupintervju. 

Typ av frågor som kommer att 
diskuteras. Andelen fossilfria, 
återvunna och miljövänliga material. 
Ny material och tillgänglighet? 
Befintliga logistiklösningar, 
alternativa lösningar. Hur ser 
fördelningen mellan kvinnor och män 
ut på olika positioner i företaget? 

2022-01-03 - 
2022-01-31 

0 

Förberedelse Boka möte och ta fram 
intervjuunderlag för samtliga företag. 

2022-01-03 - 
2022-01-14 

39 200 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Genomförande Fysiska möten med utvalda 
distributionsföretag 

2022-01-10 - 
2022-01-21 

43 500 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-01-24 - 
2022-01-31 

26 500 

Möte med utvalda 
plastfilmstillverkare, 
djupintervju. 

Följande frågor kommer att 
diskuteras Finns det ett intresse för 
att titta på nya logistiklösningar med 
mindre CO2-utsläpp? Vilket intresse 
ser ni av nya material hos era kunder? 
Finns det tillräckligt kompetens 
internt för att hantera nya material? 
Hur ser fördelningen mellan kvinnor 
och män ut på olika positioner i 
företaget? 

2022-02-01 - 
2022-02-28 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-02-01 - 
2022-02-04 

19 600 

Genomförande Fysiska möten hos 
plastfilmsföretagen. 

2022-02-07 - 
2022-02-18 

43 500 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-02-21 - 
2022-02-25 

26 500 

Möte med utvalda 
formsprutningsföretag, 
djupintervju. 

Följande frågor kommer att 
diskuteras Finns det ett intresse för 
att titta på nya logistiklösningar med 
mindre CO2-utsläpp? Vilket intresse 
ser ni av nya material hos era kunder? 
Finns det tillräckligt kompetens 
internt för att hantera nya material? 
Hur ser fördelningen mellan kvinnor 
och män ut på olika positioner i 
företaget? 

2022-03-01 - 
2022-03-31 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-03-01 - 
2022-03-04 

19 600 

Genomförande Fysiska möten hos 
formsprutningsföretagen 

2022-03-07 - 
2022-03-25 

63 000 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-03-28 - 
2022-03-31 

26 300 

Möte med övriga 
utvald plastbearbetare, 
formblåsning, 
extrudering mfl., 
djupintervju. 

Följande frågor kommer att 
diskuteras Finns det ett intresse för 
att titta på nya logistiklösningar med 
mindre CO2-utsläpp? Vilket intresse 
ser ni av nya material hos era kunder? 
Finns det tillräckligt kompetens 
internt för att hantera nya material? 
Hur ser fördelningen mellan kvinnor 
och män ut på olika positioner i 
företaget? 

2022-04-01 - 
2022-04-30 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-04-01 - 
2022-04-08 

19 600 

Genomförande Fysiska möten hos plastföretagen. 2022-04-11 - 
2022-04-22 

43 500 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-04-25 - 
2022-04-29 

26 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Möte med utvalda 
gummibearbetande 
företag, djupintervju. 

Följande frågor kommer att 
diskuteras Finns det ett intresse för 
att titta på nya logistiklösningar med 
mindre CO2-utsläpp? Vilket intresse 
ser ni av nya material hos era kunder? 
Finns det tillräckligt kompetens 
internt för att hantera nya material? 
Hur ser fördelningen mellan kvinnor 
och män ut på olika positioner i 
företaget? 

2022-05-02 - 
2022-05-31 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-05-02 - 
2022-05-06 

19 600 

Genomförande Fysiska möten hos gummiföretagen 2022-05-09 - 
2022-05-20 

43 500 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2021-10-25 - 
2021-10-29 

26 000 

Möte med 
transportföretag, 
terminaler, recycling-
företag mfl 

Diskussion kring olika möjligheter, 
transportlösningar, dagens kapacitet, 
planeradeinvesteringar. Finns det 
planer som vi behöver känna till? 

2022-06-01 - 
2022-06-30 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, inhämta 
information, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-06-01 - 
2022-06-03 

19 600 

Genomförande Fysiska möten på plats hos företagen. 2022-06-06 - 
2022-06-23 

63 000 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-06-27 - 
2022-06-30 

26 000 

Möte med utvalda 
produktägare, 
djupintervju. 

Diskussion kring marknadens 
förväntningar på hållbarhet, nya 
material, logistik, tillverkningsorter 
mm 

2022-08-01 - 
2022-08-31 

0 

Förberedelse Boka samtliga möten, upprätta 
intervjuunderlag mm 

2022-08-01 - 
2022-08-05 

19 600 

Genomförande Fysiska möten på plats hos företagen. 2022-08-08 - 
2022-08-19 

43 500 

Efterarbete Dokumentation, uppföljning, analys 2022-08-22 - 
2022-08-31 

26 000 

Rapportskrivning Sammanställning, analys och 
rapportskrivning, 
hållbarhetsaspekterna kommer 
särskilt redovisas och beslysas 

2022-09-01 - 
2022-09-30 

116 400 
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1.6 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2022         Totalt 
Klumpsumma: 
Projektkostnade
r 800 000         800 000 
           
           
           
           
           
           
           
Summa 
kostnader 800 000         800 000 
Projektintäkter         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 800 000         800 000 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i 
annat än pengar          0 
Summa totala 
kostnader 800 000         800 000 

 
 
Finansiering     

        
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Tillväxtverket: 
Europeiska regionala 
fonden 400 000         400 000 
           
           
           
           
           
           
           
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 400 000         400 000 
Total offentlig 
finansiering 400 000         400 000 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 400 000         400 000 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2022         Totalt 
Stödfinansiering 400 000         400 000 
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Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 50,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.7 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 400 000 
Motivering: Handelskammaren är en relativt liten organisation och kompetens för att genomföra denna 
förstudie saknas i befintlig personal. Konsulttimmar måste köpas som största post i projektet vilket gör 
att merparten av sökta summa utgör nya utgifter. 
 
1.8 Mina kontakter 

Namn: Helena Zar Vallin 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer: 0769494225 
E-postadress: helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se 
Roll: Övrigt 
Namn: Peter Grahn 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer: 0703709873 
E-postadress: peter.grahn@pappersteknik.se 
Roll: Projektledare 

 
1.9 Dokument 

Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2021-10-15 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 163  
 
Projekt - Framtidskoll, ung företagsamhet i Jönköpings 
län 
Diarienummer: RJL 2021/2131 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Ung Företagsamhet i Jönköpings län, 1 117 500 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Kopplingen mellan skolan och näringslivet samt arbetslivet behöver stärkas 
i Jönköpings län. Skolan upplever många gånger att företagen inte är 
tillgängliga samtidigt som företagare utrycker att det är stora svårigheter att 
nå skolan. Med konceptet Framtidskoll har Ung Företagsamhet möjligheter 
att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv och skapa en förbättrad 
kompetensförsörjning för länets företag och en ökad företagsamhet i nästa 
generation. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelsansökan 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-19 RJL 2021/2131 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Projekt - Framtidskoll 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Ung Företagsamhet i Jönköpings län, 1 117 500 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1 
 

Sammanfattning  
Kopplingen mellan skolan och näringslivet samt arbetslivet behöver stärkas i 
Jönköpings län. Skolan upplever många gånger att företagen inte är tillgängliga 
samtidigt som företagare utrycker att det är stora svårigheter att nå skolan. Med 
konceptet Framtidskoll har Ung Företagsamhet möjligheter att stärka samverkan 
mellan skola och arbetsliv och skapa en förbättrad kompetensförsörjning för 
länets företag och en ökad företagsamhet i nästa generation. 

Information i ärendet 
Idag har skolan ett uppdrag att öka ungdomars valkompetens för att unga ska 
kunna göra mer underbyggda val till gymnasiet. Men skolan behöver hjälp och det 
ligger i hela samhällets intresse att stötta skolan i detta viktiga uppdrag. Ung 
Företagsamhet, som har etablerad verksamhet i hela länet och verksamhet från 
förskoleklass till gymnasiet, har alla möjligheter att nå målgrupper och tidigt och 
effektivt sätta in insatser, för att öka barns och ungas förståelse för bristyrken och 
framtidsyrken samt öka skolans koppling till näringslivet och arbetslivet. 
Senast i årskurs nio måste elever ha stärkt sin valkompetens så att de kan göra 
självständiga och genomtänkta val inför gymnasiet. Det är elevernas rättighet 
enligt läroplanen och det är en förutsättning för en fungerande 
kompetensförsörjning. 
 
Projektet ska leda till: 
- En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och en ökad valkompetens i 
tidiga år. 
- En förbättrad kompetensförsörjning för länets företag och en ökad företagsamhet 
i nästa generation. 
 
Ett flertal delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) berörs av de 
insatser och aktiviteter som ingår i konceptet Framtidskoll. Effekterna av projektet 
kommer att påverka delstrategierna: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2131 

 
 

 

- Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv 
- Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt företagande i 
hela länet 
- Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital 
 
Målgruppen för projektet är lärare i årskurserna F-9, studie- och yrkesvägledare 
på högstadiet, elever i årskurserna F-3 samt 8 och 9, elever som driver UF-företag 
på gymnasiet, företagare i Jönköpings län och HR personal på företag i 
Jönköpings län. 
 
Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-31 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelsansökan 

Beslut skickas till 
Ung Företagsamhet i Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand 
Sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Framtidskoll 
Ansökansid: 257833 
Ärendeid: 20341259 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: UNG FÖRETAGSAMHET I JÖNKÖPINGS 
LÄN 

Org.Nr: 826001-6533 

BOX 445 
55116 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 9 

  
Arbetsställe  
Namn: Ung Företagsamhet i Jönköpings Län Arb.ställenr.: 31053499 
Postadress: 
Box 445 
55116 Jönköping 

Besöksadress: 
 
 Jönköping 

 Region: Jönköping 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej 
 
Hemsida www.ungforetagsamhet.se/jonkoping 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  867-6983 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Kopplingen mellan skolan och näringslivet samt arbetslivet är allt för vag i Jönköpings län. Det 
är inte ovanligt att skolan skyller på att företagen inte är tillgängliga samtidigt som företagare 
utrycker att det är stora svårigheter att nå skolan. Idag har skolan ett uppdrag att öka 
ungdomars valkompetens för att unga ska kunna göra mer underbyggda val till t.ex. gymnasiet 
men skolan behöver hjälp och det ligger i hela samhällets intresse att stötta skolan i detta viktiga 
uppdrag. 3 av 10 ungdomar tar inte examen från gymnasieskolan. När en gymnasieelev 
upptäcker att den valt fel gymnasieprogram och går om ett år på gymnasiet kostar det samhället 
minst 60 000 kronor. Nationalekonomen Ingvar Nilsson beräknar samhällskostnaden för 
skolavhopp till 260 miljarder per årskull. Kompetensbristen i industrin är samhällsekonomiskt 
oskattbart om man räknar företag som tvingas flytta sin verksamhet eller förlorar stora affärer 
och därigenom möjligheter att expandera p.g.a. brist på rätt arbetskraft. Insatser måste sättas in 
systematiskt och tidigt. Barn på lågstadiet nämner på rak arm, utan hjälp i genomsnitt 5 yrken 
och dessa är nästan uteslutande yrken så som läkare, lärare, brandman, lärare och polis. 
Kompetensförsörjning handlar om utbildning och matchning men det handlar också om 
långsiktighet och framförhållning. Ung Företagsamhet jobbar med dessa frågor redan på 
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lågstadiet genom utbildning av lärare och läromedel med mål att ungas valkompetens stärks 
redan från förskoleklass och uppåt. Senast i årskurs nio måste elever ha stärkt sin valkompetens 
till den grad att de kan göra självständiga och genomtänkta val inför gymnasiet. Det är elevernas 
rättighet enligt läroplanen och det är en förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektet handlar om att bygga från grunden. Ung Företagsamhet som har etablerad 
verksamhet i hela länet och verksamhet från förskoleklass till gymnasiet har alla möjligheter att 
nå målgrupper och tidigt och effektivt sätta in insatser för att öka barn och ungas förståelse för 
bristyrken och framtidsyrken samt öka skolans koppling till näringslivet och arbetslivet. 
Projektet omfattar fyra stora delar. 1, Läromedlet "Vårt samhälle" finansieras för alla 
lågstadieklasser som vill jobba med det för att öka de små barnens förståelse för hur ett 
samhälle är uppbyggt, varför företagen är viktiga och få insikt i bredden av yrken som finns. 2, 
Temadagen Framtidskoll erbjuds länets alla niondeklassare. Temadagen omfattar ett pass om 
privatekonomi i samverkan med Swedbank, ett pass om lokal arbetsmarknad i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Teknikcollege, ett pass om Entreprenörskap i regi av Ung 
Företagsamhet och ett pass om CV och anställningsintervju i samverkan med OnePartnerGroup. 
Temadagen föregås av en utbildning av lärare samt arbete med läromedlet "Min framtid och 
ekonomi". Både utbildningen av lärare och läromedlet tillhandahålls klasserna kostnadsfritt. 
Utbildning av lärare är central då de finns kvar i länets utbildningssystem medans ungdomarna 
ju självklart går vidare i systemet. Utbildningen av lärare gör projektet livskraftigt även efter 
projekttiden. 3, Ung Företagsamhet skapar och marknadsför en rådgivarbank för att koppla fler 
rådgivare från näringslivet till UF-företagen på gymnasiet. Målet är att minst 100 rådgivare ska 
finnas i rådgivarbanken årligen. Det är ca 1500 elever som driver UF-företag i Jönköpings län 
varje år. 4, Ung Företagsamhet skapar och marknadsför en studiebesöksbank för att serva 
skolorna från förskoleklass till gymnasiet med potentiella studiebesök med syfte att samverka 
för kopplingen skola-arbetsliv och på lång sikt kompetensförsörjningen. Målet är att årligen 
förmedla minst 25 möjliga studiebesök via studiebesöksbanken. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Lärare, i årskurserna F-9, studie- och yrkesvägledare på högstadiet, elever i årskurserna F-3 
samt 8 och 9, elever som driver UF-företag på gymnasiet, företagare i Jönköpings län, HR 
personal på företag i Jönköpings län. Viktigt att notera är att lärare är en minst lika viktig 
målgrupp som eleverna. När det gäller t.ex. Framtidskoll påverkas elever kortsiktigt och detta är 
absolut av stor vikt inför det personliga gymnasievalet. Att också inkludera utbildning av lärare 
samt studie- och yrkesvägledare och läromedel som används före och efter själva temadagen är 
avgörande för långsiktighet. Detta är också grunden för att på sikt bygga in frågor om t.ex. lokal 
arbetsmarknad, bristyrken eller entreprenörskap som en del i ordinarie undervisning. Detta är 
också en del i den så kallade vida vägledningen där elevernas valkompetens och samverkan 
mellan skolan och näringslivet inte bara är studie och yrkesvägledarens ansvar utan något som 
bör genomsyra hela skolan och involvera all skolpersonal. Det är också när lärare och studie och 
yrkesvägledare ser nyttan av kopplingen till lokalt näringsliv som detta kommer börja ske på 
allvar i länet. Företagare och HR personal är målgrupp på grund av att de efterfrågar en 
närmare relation med skolan med anledning av kompetensförsörjningsproblematiken. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Ökad samverkan mellan skolan och näringslivet och arbetslivet och ökad valkompetens i tidiga 
år. Vårt mål är att ha: årligen minst 100 registrerade rådgivare i rådgivarbanken för UF-företag. 
Alltså personer från lokalt näringsliv. årligen minst 25 möjliga studiebesök i 
studiebesöksbanken (minst 2 per kommun). Alltså kontaktpersoner för kvalitativa studiebesök 
på 25 företag i Jönköpings län. årligen erbjuda Framtidskoll till alla elever senast i årskurs nio 
årligen erbjuda läromedlet Vårt samhälle till alla elever F-3 (årligen minskande i budget p.g.a. 
möjlighet för lärare som utbildats i läromedlet att kopiera läromedlet till kommande elever.) På 
kort sikt kommer skolan få en välbehövlig knuff framåt i detta arbete. Som nämnts tidigare finns 
det ett uppdrag som vilar på skolan att arbete med ungas valkompetens men vi måste hjälpas åt 
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att förverkliga detta effektivt. Projektet kopplar samman skolan och näringslivet för största 
möjliga samhandling. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
En förbättrad kompetensförsörjning för länets företag och en ökad företagsamhet i nästa 
generation. Kompetensförsörjningsproblematiken är omfattande och komplicerad och det här 
projektet kommer inte med alla lösningar men Ung Företagsamhet är helt rätt aktör för att 
stärka kompetensförsörjningen genom att påverka i riktigt tidiga skolår. På sikt kommer 
ungdomar ha en tydligare bild av den lokala arbetsmarknaden, de kommer ha knutit fler och 
starkare kontakter till omgivande arbetsliv t.ex. genom rådgivare som finns kopplade till varje 
UF-företag och de kommer kunna fler yrken och ha sett industrins verkliga arbetsmiljö genom 
fler studiebesök med högre kvalitet. Framtidskoll lär ungdomar vad som är bristyrken och 
framtidsyrken vilket möjliggör medvetna personliga val inför gymnasiet. På sikt kommer 
projektet också leda till en generation som ser regionens potential och attraktionskraft. Genom 
fokus på såväl svensk, regional och lokal arbetsmarknad hjälper vi till att visa upp vårt län och 
våra kommuner för att attrahera och behålla ungdomar i de kommuner de är bosatta i och då 
stärka arbetsmarknaden på plats. Det är vår erfarenhet att förståelsen för vårt läns särprägel 
som ett industrilän som exporterar över hela världen och tillverkar viktiga komponenter till 
högteknologiska produkter som i sin tur påverkar allt ifrån klimatomställning till rymdresor och 
avancerad medicinteknik har betydelse för den upplevda attraktiviteten av länet. Här tillverkas 
också världskända designprodukter och här finns centrum för t.ex. träbyggnation och järnväg. 
Insikten om att länet har många olika typer av jobb att erbjuda motiverar unga att stanna och 
insikten om länets betydelse i stora framtidsbranscher och möjligheten till avancerad 
ingenjörskonst i små och medelstora företag motiverar utbildade ungdomar att återvända hem. 
Ett annat relevant syfte med Framtidskoll är att inspirera fler att driva UF-företag på gymnasiet. 
Detta gör vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Teknik college samt genom att utvidga 
möjligheten för elever på yrkesinriktade program att driva UF-företag under sin gymnasietid. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Ung Företagsamhet leder projektet genom den ca. 50% tjänst som Ung Företagsamhet 
finansierar för arbete med entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap på länets grundskolor. 
Till projektet kopplas en junior projektmedarbetare som kommer kunna möta behovet av 
klassrumsföreläsningar samt marknadsföring av rådgivarbanken och studiebesöksbanken. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
I ordinarie verksamhet kan vi inte erbjuda kostnadsfria läromedel. Utan det är inte ovanligt att 
just kostnaden för läromedlet blir ett hinder för undervisning som syftar till en uppdaterad bild 
av t.ex. arbete inom industrin. Detta gäller främst för årskurs F-3 som vi vill möta med 
läromedlet Vårt Samhälle. Vi kan heller inte möta behovet av klassrumsföreläsningar. Vi kan 
inte erbjuda Framtidskoll till alla niondeklassare i hela länet utan får tillämpa först till kvarn 
vilket är allt annat än önskvärt och ur vårt perspektiv, oetiskt då skolan ska vara likvärdig. Helt 
nytt för projektet är rådgivarbanken och studiebesöksbanken, inom ramen för projektet 
kommer vi skapa och marknadsföra dessa. Vi har inte tidigare gjort några insatser för att hjälpa 
elever att hitta rådgivare eller för potentiella rådgivare att hitta potentiella UF-företag. Vi tror 
att viljan att engagera sig som rådgivare är stor men som tidigare sagt så upplevs det svårt att 
hitta in i skolans värld. Vi har inte heller tidigare arbetat systematiskt med att marknadsföra och 
förmedla kontakter för studiebesök. Vi får dock många förfrågningar från skolor om potentiella 
studiebesök så projektet kommer att möta den efterfrågan. Samverkan i systemet är viktigt och 
vi kommer att driva studiebesöksbanken nära det företagsfrämjande systemet, förhoppningsvis 
kan de bli en del av det viktiga arbetet med att engagera länets företag. Ung Företagsamhet har 
tidigare uteslutet arbetat med de företag som är med och finansierar vår verksamhet, våra 
partnerföretag. Projektet ger oss möjlighet att samarbeta bredare, i rådgivarbanken och 
studiebesöksbanken är alla välkomna liksom Framtidskoll lyfter lokala arbetsgivare. 
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Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Att ge unga utbildning i privatekonomi har stor betydelse för samhällets ekonomiska hållbarhet. 
Läromedlen och temadagen kopplat till Framtidskoll omfattar bland annat information om hur 
pengar rör sig i samhället, budget, sms-lån, sommarjobbs-juridik och skatt. 
Entreprenörskapspasset på temadagen Framtidskoll innehåller en del om 
samhällsentreprenörskap och en övning där eleverna uppmanas att fundera krig affärsidéer 
kopplat till de globala målen. Även i våra läromedel finns flera övningar och aktiviteter som 
utgår från de globala målen och samhällsentreprenörskap. Skolan har idag problem med att nå 
och motivera pojkar, detta syns t.ex. i statistiken över skolavhopp och betyg. Att finansiera ett 
projekt som angriper ett av de områden där pojkar utmärker sig negativt, (skolavhopp) är att 
lyfta pojkar genom att lyfta helheten. Vilket ur ett samhällsperspektiv är hållbart och jämställt. 
Forskning om entreprenöriellt lärande visar att den här formen av undervisning har störst effekt 
på flickor. På gymnasiet är könsfördelningen helt jämn när det kommer till att driva UF-företag. 
Det finns dock en mindre övervikt mot att UF-företagen år efter år i något större grad har 
kvinnliga VDár. Forskningen som visar på effekterna av UF-företagande t.ex. att tidigare UF-
elever är mer sannolika att starta egna bolag senare i livet, att de löper mindre risk att bli 
arbetslösa, att de oftare når ledande befattningar i arbetslivet och så vidare visar en större effekt 
på just flickor. Ur ett jämställdhetsperspektiv är detta oerhört betydelsefullt då kvinnor på 
område efter område halkar efter sina manliga motsvarigheter efter t.ex. samma utbildning eller 
samma mängd uttagen föräldraledighet. Ung Företagsamhet jobba också aktivt med integration 
för största möjliga samhällsnytta. Vi låter elever på gymnasiesärskolan driva UF-företag för att 
de ska få chansen att arbeta med verkliga uppgifter som oundvikligen kopplar dem samman 
med verkliga leverantörer och kunder. Det finns flera exempel på där den här kontakten har lett 
till riktiga jobb för elever efter det fyraåriga programmet. Av samma anledning erbjuder vi också 
UF-företagande till klasser med nyanlända så snart tillfälle ges. UF-företagande förutsätter 
kontakter med omgivande samhälle och det förutsätter en fungerande dialog med t.ex. 
leverantörer, återförsäljare och kunder. Det här är grupper som sällan har egna potentiella 
rådgivare i sin omgivning och här kommer rådgivarbanken spela en stor roll för integration. 
Inom UF-företagande finns en speciell utbildning som kallas hållbarhetsspåret. Elever som 
genomgått hållbarhetssåret har potential att vara attraktiva på arbetsmarknaden genom sin (för 
sin ålder) unika förståelse både för företagande och hållbarhet. De har förmågan att ställa krav 
på och hjälpa sina framtida arbetsgivare i strävan att bli mer hållbara. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Framtidskoll VT för åk 
8 

Framtidskoll erbjuds länet 8ór 2022-01-01 - 
2022-06-30 

210 000 

Framtidskoll HT för 
åk9 

Framtidskoll erbjuds länets 9or 2022-08-01 - 
2022-12-31 

355 000 

Vårt samhälle F-3 Läromedlet Vårt Samhälle erbjuda 
lågstadiet 

2022-01-01 - 
2022-12-31 

100 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Studiebesöksbanken banken lanseras och marknadsförs 2022-01-01 - 
2022-12-31 

40 000 

Rådgivarbanken banken administreras och 
marknadsförs 

2022-05-01 - 
2022-09-30 

40 000 

framtidskoll VT åk 8 erbjuda framtidskoll till alla 8¿or 2023-01-01 - 
2023-06-30 

213 000 

Framtidskoll HT åk9 erbjuda Framtidskoll alla 9ór 2023-08-01 - 
2023-12-31 

358 000 

Vårt samhälle Erbjuda läromedlet 2023-01-01 - 
2023-12-31 

94 000 

Studiebesöksbanken administrera och marknadsföra 2023-01-01 - 
2023-12-31 

40 000 

Rådgivarbanken administrera och marknadsföra 2023-05-01 - 
2023-09-30 

40 000 

Framtidskoll VT Åk 8 2024-01-01 - 
2024-06-30 

215 000 

Framtidskoll HT åk 9 2024-08-01 - 
2024-12-31 

360 000 

Vårt samhälle Lågstadiet 2024-01-01 - 
2024-12-31 

90 000 

Studiebesöksbanken administrera och marknadsföra 2024-01-01 - 
2024-12-31 

40 000 

Rådgivarbaken administrera och marknadsföra 2024-05-01 - 
2024-09-30 

40 000 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2022 2023 2024       Totalt 
Personal: 
Projektledare 
50 % 295 000 300 000 310 000       905 000 
Personal: 
Inspiatör 100 
% 335 000 340 000 345 000       1 020 000 
Externa 
tjänster: Hyra 
av lokal 45 000 45 000 45 000       135 000 
Investeringar, 
materiel och 
lokaler: 
Läromedel 70 000 60 000 45 000       175 000 
           
           
           
           
           
           
Summa 
kostnader 745 000 745 000 745 000       2 235 000 
Projektintäkter         
           
           
Summa 
faktiska 
kostnader 745 000 745 000 745 000       2 235 000 
Bidrag annat än pengar          
Summa 
bidrag i annat 
än pengar          0 
Summa 
totala 
kostnader 745 000 745 000 745 000       2 235 000 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
           
           
           
           
           
           
           
           
Total offentlig 
kontantfinansiering          0 
Total offentlig 
finansiering          0 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
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Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
Ung Företagsamhet: 
Medel fördelade från 
länets kommuner för 
grundskoleverksamhet 372 500 372 500 372 500       1 117 500 
Total privat 
kontantfinansiering 372 500 372 500 372 500       1 117 500 
Total privat 
finansiering 372 500 372 500 372 500       1 117 500 
Summa 
medfinansiering 372 500 372 500 372 500       1 117 500 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2022 2023 2024       Totalt 
Stödfinansiering 372 500 372 500 372 500       1 117 500 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 0,00% 
Andel offentlig finansiering 50,00% 
Andel privat finansiering 50,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Karolina Borg 
Telefonnummer: 0731832170 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: karolina.borg@ungforetagsamhet.se 
Roll: Kontaktperson 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Fördelningsnyckel grundskolan.pdf 
Beskrivning: Fördelningsnyckel grundskolestöd länets kommuner 
Uppladdningsdatum: 2021-09-21 
Filnamn: BILAGA 2.pdf 
Beskrivning: Sammanfattning UF på grundskolan i Jönköpings län 
Uppladdningsdatum: 2021-09-21 
Filnamn: BILAGA 3.pdf 
Beskrivning: Referens 
Uppladdningsdatum: 2021-09-21 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2021-10-17 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Projekt  - Värnamo Filmhistoriska festival 
Diarienummer: RJL 2021/2095 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Värnamo kommun 1186 750 kr för projektperioden  
2022–2024. 

2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Värnamo kommun söker projektmedel för att driva en årligen 
återkommande filmhistorisk festival med start i april 2022. Det finns idag 
ingen filmfestival i landet som visar äldre film och därför hoppas man 
kunna skapa nationellt intresse och öka länets attraktivitet genom en sådan 
även om den viktigaste målgruppen är länets invånare. Samtliga länets 
kommuner kommer också att erbjudas ett ”filmpaket” med filmer som kan 
visas i respektive kommuns biografer eller andra samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
• Ansökan från Värnamo kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-18 RJL 2021/2095 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Värnamo Filmhistoriska festival 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beslutar bevilja Värnamo kommun 1186 750 kr för projektperioden  
2022–2024. 

2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel 
 

Sammanfattning  
Värnamo kommun söker projektmedel för att driva en årligen återkommande 
filmhistorisk festival med start i april 2022. Det finns idag ingen filmfestival i 
landet som visar äldre film och därför hoppas man kunna skapa nationellt intresse 
och öka länets attraktivitet genom en sådan även om den viktigaste målgruppen är 
länets invånare. Samtliga länets kommuner kommer också att erbjudas ett 
”filmpaket” med filmer som kan visas i respektive kommuns biografer eller andra 
samlingslokaler. 

Information i ärendet 
Värnamo kommun har genom Rutan och filmen ”The Square” blivit en del av den 
svenska filmhistorien vilket gör att det i kommunen finns koppling till och 
kontakter med filmvärlden. 
Festivalen kommer inte bara att visa film som är äldre än 25 år utan även vara en 
arena och mötesplats för nyproducerad film från länet, något särskilt tillfälle att 
visa sådan film finns inte idag. Festivalen kommer inte heller bara att innehålla 
filmvisningar utan också workshops och föreläsningar m.m. kring film. Där finns 
då tillfällen för unga filmare att få kunskap och inspiration från etablerade filmare. 
Den länsövergripande turnén med ”filmpaket” som kan öka kulturutbudet i flera 
av länets kommuner kommer att bestå av delar av utbudet av festivalens filmer 
men också material kring presentation, handledning och marknadsföring. 
 
Festivalen kommer också att ha samarbete med Jönköpings läns museum och 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv bland annat för att kunna visa journalfilm från 
samma tid som de spelfilmer som visas. Här finns då också möjlighet att visa 
lokalhistoria och få fram länets eget kulturarv genom samarbete med 
civilsamhället. Man kommer också att visa film på dagtid för äldre, skolor och 
förskolor m.fl. för att på detta sätt nå nya grupper. 
Syftet är att etablera festivalen under denna period för att man sedan ska kunna 
söka stöd från Svenska Filminstitutet vilket man inte kan göra innan den är 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2095 

 
 

 

etablerad. Tanken är att festivalen ska växa och locka till sig kringarrangemang 
för att stärka Värnamo och länet som destination. Festivalen är ett unikt projekt 
som kan bidra till attraktivitet för både länsinvånare och besökare. Projektet bidrar 
även till att stärka delmålet att utveckla hållbara strukturer för visning och 
spridning av film och rörlig bild i regionens kulturplan. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
• Ansökan från Värnamo kommun 

 

Beslut skickas till 
Värnamo kommun, kulturförvaltningen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef Attraktivitet och livsmiljö 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Värnamo Filmhistoriska Festival 
Ansökansid: 262452 
Ärendeid: 20341121 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Värnamo kommun Org.Nr: 212000-0555 
 
33183 VÄRNAMO 
Sverige 

Antal anställda:  

  
Arbetsställe  
Namn: Biblioteket Gummifabriken Arb.ställenr.: 19124403 
Postadress: 
 
33183 Värnamo 

Besöksadress: 
Jönköpingsvägen 15 
33134 Värnamo 

 Region:  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
Hemsida www.kommun.varnamo.se/kultur 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  141-7195 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
De filmfestivaler som redan finns i Sverige är i huvudsak inriktade på nya filmer, ofta med 
inriktning på en specifik genre. Däremot finns det ingen etablerad festival med inriktning på 
den svenska filmhistorien. Genom Rutan och filmen The Square blev Värnamo en del av 
filmhistorien. Rutans ena upphovsman Kalle Boman är själv en viktig del av svensk filmhistoria 
som verksam producent och filmskapare under de senaste dryga 50 åren. Här finns således en 
naturlig koppling, samtidigt som en filmhistorisk festival skulle kunna fylla en lucka bland 
svenska filmfestivaler och väcka intresse även nationellt. Värnamo utsågs dessutom till Årets 
kulturmiljökommun av Riksantikvarieämbetet 2018 för sitt sätt att arbeta med kulturarvet. 
Inom detta område har Värnamo kommun sedan lång tid tillbaka ett väletablerat samarbete 
med Jönköpings läns museum, framför allt kring arbetet med Värnamo Kulturarvsnod. Här får 
skolklasser filma berättelser för att genom dessa filmer och en tillhörande utställning lyfta fram 
sin lokalhistoria i noden. Att uppmärksamma det svenska filmhistoriska arvet vore en naturlig 
fortsättning på detta arbete. Genom att öka kunskapen om filmer som på olika sätt har påverkat 
svenska filmskapare och den svenska biopubliken genom tiderna och genom att visa äldre filmer 
för en ny publik, skapas ett intresse för film som konstart, vilket gynnar intresset även för 
samtida film. Festivalen kan även bli en arena för nyproducerad film från Jönköpings län och på 
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sikt kanske även från övriga Småland. En sådan arena saknas. Genom workshops, föreläsningar 
och seminarier kan dagens nya unga filmare få ta del av mer etablerade filmares kunskap och 
erfarenheter. Det historiska perspektivet och kopplingen till nutid är viktigt för att visa att 
nyproducerad film blir en del av framtidens kulturarv. Pandemin har slagit hårt mot film- och 
biobranschen. En filmfestival skulle kunna bidra till att stärka biografen som visningsplats och 
ge bio- och filmbranschen en välbehövlig återstart, lyfta filmen som konstart och befästa 
Värnamos och Jönköpings läns plats på den nationella filmkartan. Biograferna i Jönköpings län 
drivs ofta av föreningar eller stiftelser, i vissa fall av kommunerna själva eller som företag. 
Genom att arrangera en länsövergripande turné med delar av filmfestivalens utbud lyfter vi även 
biograferna i länets övriga kommuner och ger dem samma möjlighet till återstart. Vi vill ha 
biobesökarna i fokus genom hela filmfestivalen och lägga fokus på den kollektiva upplevelsen 
som ett biobesök innebär. Som det står i den regionala utvecklingsstrategin bidrar ett varierat 
och rikt kulturliv och meningsfulla fritidsaktiviteter till en god livsmiljö och vi tror att Värnamo 
Filmhistoriska Festival kan bli en viktig del i arbetet med att öka attraktiviteten för hela 
Jönköpings län. Genom etablerandet av en festival byggs organisation, kompetens och 
erfarenheter upp och genom att samverka med kommuner, bibliotek, föreningsliv, 
organisationer och näringsliv kan stabila strukturer byggas för att öka tillgängligheten och 
möjliggöra en större publik i Jönköpings län. En länsövergripande turné ger lokala 
hembygdsföreningar och andra kulturföreningar med relevant arkivmaterial möjlighet att visa 
upp lokalhistoriskt värdefulla filmer i ett nytt sammanhang och på så sätt nå ut till nya 
målgrupper. Vi planerar också för att delar av festivalens programpunkter (främst föreläsningar 
och samtal) ska finnas tillgängliga digitalt så att de kan ses i efterhand av de som är 
intresserade. På så sätt ökar vi filmfestivalens tillgänglighet ytterligare. Vi hoppas också att 
festivalen ska kunna bli en bro mellan olika generationer, att mor- och farföräldrar ska kunna gå 
på bio tillsammans med sina barnbarn och dela filmupplevelser från olika tidperioder. Genom 
att exempelvis visa journalfilmer från samma tidsperioder som huvudfilmerna, sätter vi in 
filmerna i ett större sammanhang och lyfter det historiska perspektivet ytterligare. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Sverige saknar idag en etablerad festival med inriktning på den svenska filmhistorien, det vill 
säga filmer som är minst 25 år gamla. En filmfestival med inriktning på äldre filmer som på 
olika sätt har haft betydelse för den svenska biopubliken och/eller påverkat och inspirerat 
svenska filmskapare tror vi därför kan väcka stort nationellt intresse. Genom Rutan och filmen 
The Square blev Värnamo en del av filmhistorien och Rutans ena upphovsman Kalle Boman är 
själv en viktig del av svensk filmhistoria de senaste dryga 50 åren. Här finns således en naturlig 
koppling, samtidigt som en filmhistorisk festival skulle kunna fylla en lucka bland svenska 
filmfestivaler och väcka intresse även nationellt. Värnamo utsågs dessutom till Årets 
kulturmiljökommun av Riksantikvarieämbetet 2018 för sitt sätt att arbeta med kulturarvet. Att 
uppmärksamma det svenska filmhistoriska arvet vore en naturlig fortsättning på detta arbete. 
Genom att öka kunskapen om vår gemensamma filmhistoria och visa äldre filmer för en ny 
publik, skapas ett intresse för filmen som konstart, vilket gynnar intresset även för samtida film. 
Kopplingen till nutiden stärks genom att festivalen även blir en arena för nyproducerad film från 
Jönköpings län. Genom att dela ut två olika filmpris, dels ett till någon som har haft stor 
betydelse för svensk filmhistoria och dels ett pris till en ny ung filmare från länet stärker vi 
kopplingen mellan dåtid och nutid ytterligare. Värnamo Filmhistoriska Festival vill bidra till att 
bygga broar mellan olika generationer genom att lyfta fram likheter mellan olika tidsperioder 
och även att stärka filmintresset hos barn och unga genom att erbjuda olika prova-på-aktiviteter 
kopplade till film och filmhistoria. Vi vill också sätta in spelfilmerna som kommer att visas i ett 
större sammanhang genom att, i samverkan med Jönköpings läns museum och Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv, visa journalfilmer från spelfilmernas olika tidsperioder. Detta stärker det 
historiska perspektivet ytterligare. I detta arbete är också lokala hembygdsföreningar och andra 
kulturföreningar viktiga samverkansparter. Under festivalen vill vi lyfta värdet i den kollektiva 
upplevelsen och vikten av att vara här och nu och på så sätt stärka biografernas roll som 
visningsplats. På detta sätt kan också festivalen bidra till att lyfta film- och biobranschen som 
har drabbats hårt av pandemin. En länsövergripande turné genomförs i nära samverkan med 
länets kommuner, biografer, bibliotek, föreningar och andra tänkbara kulturaktörer. Här tänker 
vi oss ett liknande upplägg som den musikcafé-serie som redan finns, men med större valfrihet 
och fler möjligheter till anpassningar. Intresserade kommuner tecknar ett avtal och får då för ett 
mycket subventionerat pris köpa paket med filmer, presentationer, handledningar och material 
för marknadsföring bland annat. Eventuella kostnader för exempelvis lokaler, teknisk 
utrustning, personal och lokal marknadsföring som inte omfattas av projektet står kommunerna 
själva för. Filmfestivalen blir ett starkt och viktigt varumärke som säkrar kvaliteten på utbudet. 
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Lokala aktörer har exempelvis möjlighet att söka bidrag från Leader eller att anordna förskole- 
och skolvisningar inom ramen för lokala Skapande Skola-projekt för att finansiera och utveckla 
egna programpunkter i samband med filmfestivalens länsturné. Genom att arrangera en 
länsövergripande turné med delar av festivalens filmer vill vi också öka kulturutbudet i hela 
Jönköpings län och på så sätt göra filmfestivalen till en angelägenhet för hela regionen. Delar av 
festivalens programpunkter kommer även att finnas tillgängliga digitalt och på dagtid kommer 
vi att anordna filmvisningar för äldre, förskola och skola och personer med olika 
funktionsvariationer. Detta för att filmfestivalen ska bli tillgänglig för så många som möjligt. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Värnamo Filmhistoriska Festival kommer att vända sig till flera olika målgrupper. I första hand 
till invånarna i Jönköpings län, men på sikt även till en nationell publik som är intresserad av 
film som konstart och svensk filmhistoria och olika aktörer inom filmbranschen, men vi hoppas 
även kunna nå ut till nya målgrupper som inte är så väl insatta i svensk filmhistoria sedan 
tidigare. Tanken är att utveckla festivalen successivt och börja i mindre skala för att på sikt bli 
en del av den svenska filmfestivalvärlden som lockar både nationell och internationell publik. 
Därför tror vi verkligen att filmfestivalen kan bli en viktig del i att öka attraktiviteten för 
Jönköpings län. Vi vänder oss också till nya filmare som genom festivalen kommer att få 
möjligheten att möta mer erfarna filmskapare och även få möjlighet att visa upp nya filmer från 
Jönköpings län. På detta sätt vill vi skapa en arena för nyproducerad film i länet som på sikt 
skulle kunna komma att innefatta hela Småland. I samverkan med Region Jönköpings län vill vi 
även inrätta ett filmpris för att lyfta unga filmskapare. Dessa unga filmare skulle också kunna 
hålla i workshops och andra aktiviteter, exempelvis presentationer, under festivalen. På lokal 
nivå är målgrupperna bland annat äldre och personer med olika funktionsvariationer. Genom 
att anordna anpassade filmvisningar för dessa målgrupper hoppas vi på att nå ut till personer 
som av olika anledningar kanske har svårt att ta del av det kulturutbud som redan finns. Dessa 
visningar arrangeras i samarbete med omsorgsförvaltningen och kommunens bibliotekarie med 
ansvar för tillgängliga medier. Fokus när det gäller dessa visningar kommer att vara på äldre 
svensk film och lätta filmer på svenska. En viktig målgrupp är också barn och unga. Vi planerar 
att anordna särskilda filmvisningar för förskola och skola, men även workshops där målgruppen 
själva får prova på att göra enkla filmer exempelvis. Vi vill på detta sätt stärka filmkulturell 
verksamhet inom eget skapande, filmpedagogik och visning och spridning för, med och av barn 
och unga. I detta arbete är pedagoger inom förskola och skola också väldigt viktiga och vi 
planerar för att kunna genomföra särskilda lärarträffar för att lyfta hur film kan vara ett 
användbart pedagogiskt verktyg i deras verksamheter. Under nästa år kommer det nya 
reviderade kursplaner i samtliga skolämnen. I de nya kursplanerna i historia lyfter man bland 
annat vikten av historiska källor och att koppla större historiska händelser till lokalhistoria. 
Inom bildämnet kommer man framöver att lägga större vikt vid digital kommunikation. Här 
finns det stora möjligheter för filmfestivalen att vara en viktig resurs i både pedagogernas och 
elevernas lärande. När det gäller workshops för barn och unga och pedagoger skulle vi också 
kunna samarbeta med Teknikcenter i Gummifabriken. Det fria kulturlivet är både en viktig 
målgrupp och en viktig samverkanspart. De kan förmedla tänkbara workshopsledare och 
anordna relevanta programpunkter i anslutning till filmvisningarna. Det kan exempelvis handla 
om föreläsningar och seminarier kopplade till filmerna som visas eller praktiska prova-på-
aktiviteter. Här kommer vi också att ha ett samarbete med Campus, som även kan vara 
behjälpliga med eventuella livesändningar. En programpunkt kan också vara att ha någon form 
av konsert med filmmusik i samarbete med Smålands Musik och Teater (SMOT). Värnamo 
kommun har sedan tidigare ett avtal med SMOT där dessa konserter i så fall skulle kunna ingå. 
(se bilaga) 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Huvudsyftet med projektet är att etablera Värnamo Filmhistoriska Festival som en årligen 
återkommande händelse med bärighet även efter projekttidens slut. Vår förhoppning är att 
festivalen inte bara ska lyfta fram vår svenska filmhistoria utan också bli en arena för 
nyproducerad film från Jönköpings län. Vi vill också bidra till att öka attraktiviteten i 
Jönköpings län och locka besökare till Värnamo och hela länet både från när och fjärran. Genom 
att starta upp en festival kan vi bidra till att ge filmbranschen en välbehövlig nystart efter 
pandemin och även stärka biograferna som visningsplats. Genom en länsövergripande turné för 
ett urval av festivalens filmer når vi ut i hela Jönköpings län. Det kan dels bidra till att öka 
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kulturutbudet i länets kommuner, dels leda till en ökad samverkan inom olika områden 
framöver. Vi tänker att konceptet för filmfestivalen utvecklas i Värnamo kommun och sedan 
utökas den länsövergripande turnén successivt från år till år. De kommuner som vi redan nu har 
varit i kontakt med är väldigt positivt inställda till och angelägna om att filmfestivalen ska bli ett 
evenemang för hela Jönköpings län. Värnamo kommun har precis ingått ett avtal med de 
närliggande kommunerna Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved för att låta invånarna i respektive 
kommuner få ökad tillgång till varandras kulturutbud. (Se bilaga) Vi hoppas att detta koncept 
kan bli en förebild för andra kommuner i länet och här kan filmfestivalen bli en viktig del för att 
utveckla nya samarbeten. Under uppstarten av projektet kommer representanter från 
styrgruppen besöka länets kommuner för att berätta om filmfestivalen och diskutera länsturnén 
tillsammans. Upplägget kommer troligen att se olika ut från kommun till kommun beroende på 
de olika förutsättningar som finns på platsen. I så stor utsträckning som möjligt är målet att 
filmvisningarna ska ske på lokala biografer. Dels för att lyfta biobranschen, men också för att 
värna om den kollektiva upplevelse som ett biobesök är. Om inte detta är möjligt kommer vi att 
tillsammans med representanter från kommunen och eventuella lokala föreningar titta på andra 
alternativ som exempelvis bibliotek, Folkets Hus eller föreningslokaler. Under första året tänker 
vi oss i första hand att det är en del av festivalens filmutbud som kommer att ingå i turnén. 
Kommande år tänker vi även att exempelvis någon föreläsning, workshop eller musikinslag kan 
vara en del av turnén. På så sätt kommer den länsövergripande turnén växa och utvecklas från 
år till år. Filmerna kommer att anpassas efter olika målgrupper. Det kan exempelvis handla om 
filmvisningar för äldre eller visningar för förskolor och skolor. Vi hoppas att Värnamo 
Filmhistoriska Festival ska bidra till att öka intresset för filmen som konstart, med särskilt fokus 
på barn och unga. Här har vi redan nu en tanke om att särskilda filmvisningar för barn kan ingå 
i kommande Skapande Skola-projekt. Detta skulle innebära att vi exempelvis kan få medel till 
bussar/resor för att få barn från ytterområdena till festivalen, både från Värnamo kommun, 
men även från närliggande kommuner. När det gäller övriga länet kommer filmvisningar för 
barn och unga vara en viktig del av den länsövergripande turnén. Genom att skapa en festival 
för filmer som på olika sätt har haft betydelse för den svenska filmens utveckling vill vi också 
lyfta fram det historiska perspektivet och visa att filmen är en viktig del av vårt kulturarv. I 
samband med filmvisningarna vill vi därför också lyfta journalfilmer ur Jönköpings läns 
museums och Jönköpings läns folkrörelsearkivs samlingar och göra dem tillgängliga för en ny 
publik. Här är också ett samarbete med lokala hembygdsföreningar och andra kulturföreningar 
viktigt då de ofta har bilder och filmer i sina samlingar som kan bidra till att ge en bild av olika 
tidsperioder och hur det har sett ut på hemorten. Detta stärker ytterligare det historiska 
perspektivet och ger också en viktig lokal prägel på länsturnén. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Målet är att projektet ska bidra till att befästa och fördjupa intresset för filmen som konstform. 
Vi vill också bidra till att stärka film- och biografkulturen i hela Jönköpings län. Vi hoppas att 
Värnamo Filmhistoriska Festival ska bli en nationell mötesplats för svensk filmhistoria och 
samtidigt en plattform för att lyfta nyproducerad film från Jönköpings län och på längre sikt 
kanske för hela Småland. Genom att etablera en årligen återkommande nationell festival skapar 
vi även ett lokalt engagemang och etablerar Gummifabriken som en mötesplats för kultur, 
akademi och näringsliv. Värnamo, men även hela Jönköpings län, stärks som destination, något 
som gynnar besöksnäringen. Festivalen kommer också troligen att locka till sig 
kringarrangemang och verksamheter kopplade till film, som exempelvis konferenser, seminarier 
och lanseringar, vilket också lockar fler besökare. Detta kommer att leda till ett ökat samarbete 
mellan offentliga kulturaktörer, civilsamhället och näringslivet. I detta arbete kommer vi att 
samverka med Destination Värnamo, men även med andra lokala och regionala aktörer som 
exempelvis Smålands Turism. Vår förhoppning är att festivalen ska locka både lokal, regional, 
nationell och kanske så småningom även en internationell publik. Vi planerar också att i 
samverkan med Regionens utvecklare för konst och Vandalorum för att ta fram en festivalaffisch 
varje år och på så sätt lyfta fram sambandet mellan film och konst. Detta ligger i linje med den 
uppdragsbeskrivning för Vandalorum från regionen och det avtal mellan regionen och Värnamo 
kommun som redan finns. (se bilagor) Att låta en konstnär ta fram en filmaffisch kan dels bidra 
till att lyfta Vandalorum som besöksmål för en redan kulturintresserad publik, men också bidra 
till att öka intresset för konst hos nya målgrupper. På längre sikt planerar vi också att utveckla 
och utöka den länsövergripande turnén ytterligare och på så sätt stärka intresset och öka 
utbudet inom filmkonsten i hela länet. I första skedet handlar det i första hand om 
filmvisningar, men under år 2 och år 3 hoppas vi också på att kunna erbjuda en del andra 
programpunkter inom den länsövergripande turnén. Det kan till exempel handla om 
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föreläsningar, workshops för barn och unga eller olika former av musikinslag. Här hoppas vi 
kunna bygga upp ett samarbete med lokala kulturskolor, bibliotek, föreningar och andra aktörer 
successivt under projektets gång och även efter projekttidens slut. En viktig del, på både kort 
och lång sikt, är också att öka intresset för film bland barn och unga. Denna målgrupp 
bombarderas ständigt av nya bilder och intryck och vi ser ett värde i att få dem att stanna upp 
ett tag och vara i nuet i den kollektiva upplevelse som ett biobesök är. Genom att exempelvis 
visa ungdomsfilmer från olika tidsperioder kan vi också lyfta fram likheter, snarare än 
skillnader, mellan olika generationer och på sätt bygga broar mellan dem. Genom workshops 
och prova-på-aktiviteter för yngre och även för pedagoger inom förskola och skola hoppas vi på 
att kunna utveckla ett intresse för att arbeta mer med film inom förskola och skola och därmed 
stärka barns och ungas filmintresse ytterligare. När det gäller överlevnaden efter projekttidens 
slut är vår tanke redan nu att filmfestivalen ska bli en årligen återkommande verksamhet i 
Värnamo kommuns regi. Vi har då också möjlighet att söka stöd från Svenska Filminstitutet 
som ger bidrag till etablerade festivaler som har funnits i minst 2 år. Vi räknar också med att få 
fler sponsorer när festivalen är etablerad och att vi då också ökar våra intäkter genom 
försäljning av biljetter, festivalpass, festivalaffischer och t-shirts bland annat. Värnamo 
Filmhistoriska Festival är alltså en långsiktig satsning från huvudarrangörens sida och ett 
arrangemang som på sikt verkligen kan komma att öka attraktiviteten för hela Jönköpings län 
och locka både långväga och regionala besökare. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Arbetet med projektet kommer att ledas av en styrgrupp med kulturchefen i huvudarrangören 
Värnamo kommun (Lars Alkner) som sammankallande. I styrgruppen ingår även den 
konstnärliga ledaren Kalle Boman, filmutvecklaren i Region Jönköpings län (Charlotta Miller) 
samt filmfestivalens koordinator. Vid behov adjungeras representanter från Wernamo 
Filmstudio, Gislaveds Filmstudio, Svenska Bio samt Jönköpings läns museum och/eller 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv. En koordinator anställs på halvtid för att samordna det 
praktiska arbetet. Genom att hen är anställd för andra arbetsuppgifter inom Värnamo kommun 
på den andra halvtiden, kan den arbetstid som läggs på festivalen anpassas efter behoven under 
året. Ekonomi och administration hanteras av ordinarie personal vid kulturförvaltningen i 
Värnamo kommun. Inköp och eventuella upphandlingar sköts enligt kommunens ordinarie 
rutiner. Urvalet av filmer till festival och turnépaket görs av en filmkommitté där Kalle Boman 
är ordförande. I kommittén sitter Charlotta Miller, filmutvecklare Jönköpings län, Gabriel 
Fornstam, Svenska Bio och Jan Göransson, pressansvarig Svenska Filminstitutet. Detta 
samarbete möjliggör också att festivalen får hyra filmer att visa och Svenska Bio kommer att 
upplåta lokaler och personal samt vara behjälpliga med biljettförsäljning. Sektionen för 
kulturutveckling - film, Region Jönköpings län, som har i sitt uppdrag att stötta; barn och unga, 
talang och produktion, visning och spridning, kommer genom festivalen ha möjlighet att stötta 
alla tre områden. Genom att ha god kunskap om Jönköpings läns filmutveckling kommer 
filmutvecklaren kunna identifiera behov som kan tillgodoses av festivalen. Förutom att sitta 
med i filmkommittén och säkerställa att filmerna som visas, inte bara har ett filmhistoriskt 
värde, utan också kan utveckla länets filmtalanger, som en kunskapshöjande insats, så ser 
filmutvecklaren möjligheten att skapa en efterlängtad plattform och mötesplats. Idag finns inte 
en given mötesplats i Jönköpings län, där filmare genom att få möta branschen och mer erfarna 
kollegor kan utveckla sitt filmhantverk och konstnärskap. För att göra det måste de i nuläget 
resa till Malmö, Göteborg, Stockholm - här kommer filmutvecklaren vara en aktiv del i att borga 
för att dessa möten äger rum. Tidigare stödinsatser (produktionsstöd) från sektionen för 
kulturutveckling - film, Region Jönköpings län, kommer att riktas mot festivalen och fungerar 
då som ett återkommande visningsfönster för film som produceras i länet. Filmutvecklaren 
kommer fungera som kontaktperson mellan visningsfönster/biografer gällande festivalens 
länsövergripande turné, ansvarar också för sektionen med nya filmer från Jönköpings län och 
för utdelningen av filmpris. Vi vill upprätta två olika filmpris, ett som delas ut till någon som har 
utfört en gärning för svensk film och ett som delas ut till en ny filmare - eventuellt i form av ett 
bidrag för att vidareutveckla en filmidé. Detta för att binda ihop dåtid och nutid på ett bra sätt. 
Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv medansvarar för sektionen med 
journalfilmer. Här är även lokala hembygdsföreningar och andra kulturföreningar med relevant 
arkivmaterial viktiga samarbetsparter. Visningar för äldre och personer med olika 
funktionsvariationer sker i samverkan med omsorgsförvaltningen och kommunens bibliotekarie 
med ansvar för tillgängliga medier. Skol- och förskolebio arrangeras i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen. Vi avser också att bjuda in pedagoger på deras planeringstid för att 
diskutera film i skolan. Workshops för barn och unga i filmskapande genomförs i samarbete 
med kulturskolan. Här kan vi hålla i workshops utifrån olika teman, som exempelvis filmmusik, 

128



specialeffekter och manusskrivande. Under festivalen kommer också en mängd andra 
programpunkter att äga rum, utöver filmvisningarna i samverkan med flera olika aktörer och 
det fria kulturlivet. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Fram till runt millennieskiftet arrangerades Värnamo Filmfestival av kommunen tillsammans 
med dåvarande landstinget. Det var ett slags uppsamlingsheat för s k kvalitetsfilm som inte 
visades på ordinarie repertoaren i Värnamo. Det behovet fylls idag av Svenska Bios ordinarie 
utbud i kombination med Wernamo Filmstudio, varför en festival enligt det konceptet inte 
känns aktuell att återuppta. Värnamo kommun har tidigare haft premiärvisningar för en del 
dokumentärfilmer med lokal anknytning och även anordnat filmvisningar för barn och personer 
med funktionsvariationer, men inte i så stor utsträckning eller med liknande kringarrangemang 
som en festival ger möjlighet till. Det finns ingen etablerad festival med inriktning på den 
svenska filmhistorien. Filmer som är minst 25 år gamla och som på olika sätt har påverkat 
svenska filmskapare och den svenska biopubliken. Detta är ett helt nytt koncept och några 
liknande aktiviteter har inte genomförts tidigare. Värnamo Filmhistoriska Festival kommer att 
drivas i samverkan mellan kulturförvaltningen Värnamo kommun, Region Jönköpings län, 
Svenska Bio, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, länets kommuner, 
Wernamo Filmstudio, Gislaveds filmstudio, lokala föreningar, företag och organisationer. Alla 
dessa samverkansparter gör att projektet kommer få en naturlig avgränsning från den ordinarie 
verksamheten. Projektet kommer att ha ett eget ansvarsnummer/konto så att filmfestivalens 
ekonomi tydligt avgränsas från övrig verksamhet. En projektanställd koordinator kommer att 
vara spindeln i nätet och hålla ihop projektets verksamhet. Värnamo Filmhistoriska Festival 
kommer att ha en egen hemsida med särprofilering och egna sidor på sociala medier för att 
ytterligare understryka att detta är en egen verksamhet. Detta gör det också enklarare att 
marknadsföra evenemanget i samverkan med exempelvis Destination Värnamo, men även till 
exempel Smålands Turism på regional och nationell nivå. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Biografen är ett av de få rum där vi fortfarande tittar på bilder tillsammans. Det är en kontrast 
till de individuella skärmarna där vi ofta scrollar utan reflektion och där algoritmerna styr oss 
till inlägg som bekräftar de föreställningar vi redan har. Biografen kan vara en fysisk mötesplats 
där vi kollektivt tittar på och diskuterar de bilder som vi tycker är viktiga och intressanta, en 
motvikt till polarisering. En problematik att hantera är att filmhistorien har dominerats av män, 
inte minst på regissörssidan. Detta kräver en medvetenhet vid programläggning och när gäster 
bjuds in. Därför eftersträvas att olika perspektiv finns representerade i styrgrupp, filmkommitté 
samt i de samarbeten som etableras. När det gäller innehållet och tematiken i svensk film finns 
en stor mångfald. De filmer som visas på festivalen speglar alla på olika sätt sin samtid, vilket 
utgör en bra utgångspunkt för de samtal som knyts till filmerna. Här har också journalfilmer 
och annat historiskt material en viktig roll att fylla för att placera in filmerna i ett större 
sammanhang och visa på hur de på olika sätt formats av den rådande tidsandan. 
Gummifabriken, som utgör festivalens hjärta, har mycket goda kollektiva förbindelser med sitt 
läge vid buss- och järnvägsstationen för de som vill besöka festivalen på plats i Värnamo. Genom 
det turnerande filmpaket som erbjuds länets kommuner, får länsinvånarna också möjlighet att 
se kvalitetsfilm på hemmaplan utan att behöva resa till större orter. Delar av festivalens 
programutbud (främst föreläsningar och samtal) kommer även att finnas tillgängligt digitalt 
vilket ökar tillgängligheten ytterligare. En viktig hållbarhetsaspekt är också tanken med en 
styrgrupp som leder och organiserar arbetet med projektet. Det blir mindre sårbart och mer 
hållbart på lång sikt än att allt arbete ska hänga på en enskild projektledare eller eldsjäl. Av 
samma anledning är det viktigt med flera olika samverkansparter som tillsammans kan säkra 
överlevnaden efter projekttidens slut. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Eksjö, Gislaved, Mullsjö, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö, Sävsjö, Nässjö, Vetlanda 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Planering, möten med 
samverkansparter, 
marknadsföring 

* Möten med samverkansparter för att 
diskutera upplägg, allas roller, 
ekonomi o s v * Besök i länets 
kommuner för att planera länsturnén 
tillsammans och titta på tänkbara 
lokaler för filmvisningar. * Möten för 
filmkommittén för att välja ut vilka 
filmer som ska visas under festivalen, 
tänkbara gäster och föreläsare bl a * 
Framtagande av logotype, filmaffisch, 
filmpris och festivalpass. * 
Uppbyggnad av hemsida och sociala 
medier. Ev. trycksaker, annonser o s v 
för marknadsföring. * Ansökningar till 
andra tänkbara bidragsgivare som t 
ex LEADER, Kulturrådet (Skapande 
skola), Sparbanksstiftelsen, 
Norhedsstiftelsen * Inslag vid större 
evenemang som exempelvis 
Göteborgs filmfestival, Folk och kultur 
och SmåLit för att marknadsföra 
festivalen * Gå igenom tänkbara 
filmpristagare. 

2022-01-01 - 
2022-04-17 

446 000 

Genomförande av 
festival med 
kringarrangemang 

* Filmvisningar för äldre, 
förskola/skola och personer med 
olika funktionsvariationer under hela 
veckan * Premiär/invigning av 
festivalen på torsdagen * 
Filmvisningar för allmänheten * 
Workshops, föreläsningar och 
seminarier för olika målgrupper * 
Aktiviteter ute på stan kopplade till 
festivalen * Konserter med filmtema * 
Andra tänkbara programpunkter 

2022-04-18 - 
2022-04-24 

265 000 

Länsövergripande 
turné med delar av 
festivalens utbud 

* Filmvisningar för olika målgrupper i 
länet * Presentationer av unga filmare 
och vinnare av årets filmpris * 
Eventuella lokala arrangemang i 
samband med filmvisningarna 

2022-04-25 - 
2022-05-15 

100 000 

Avslutning, 
utvärdering, 
grovplanering 

* Möten med samverkansparter för att 
gå igenom vad som fungerat bra och 
vad som kan behöva ändras till 
kommande år. * Grovplanering inför 

2022-04-25 - 
2022-09-30 

155 000 

130



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

kommande festival. * Möten med 
lokala kulturskolor, bibliotek och 
föreningar för att utveckla länsturnén 
inför kommande år. * Marknadsföring 
inför kommande festival 

Planering, möten med 
samverkansparter, 
marknadsföring 

* Möten för filmkommittén för att 
välja ut vilka filmer som ska visas 
under festivalen, tänkbara gäster och 
föreläsare bl a * Möten med 
samverkansparter för att planera 
kommande festival * Möten med 
lokala kulturskolor, bibliotek, 
föreningar m fl för att planera 
programpunkter till länsturnén. * 
Uppdatering av hemsida, annonser 
och annan marknadsföring. * 
Framtagande av ny filmaffisch i 
samverkan med ny konstnär. * Gå 
igenom tänkbara filmpristagare. * 
Marknadsföring av kommande festival 

2022-10-01 - 
2023-04-16 

404 350 

Genomförande av 
festival med 
kringarrangemang 

* Filmvisningar för äldre, 
förskola/skola och personer med 
olika funktionsvariationer under hela 
veckan * Premiär/invigning av 
festivalen på torsdagen * 
Filmvisningar för allmänheten * 
Workshops, föreläsningar och 
seminarier för olika målgrupper * 
Aktiviteter ute på stan kopplade till 
festivalen * Konserter med filmtema * 
Andra tänkbara programpunkter 

2023-04-17 - 
2023-04-23 

342 000 

Länsövergripande 
turné 

* Filmvisningar för olika målgrupper * 
Presentationer av unga filmare och 
årets filmpristagare * Föreläsningar, 
workshops och konserter t ex. 
Programpunkterna kommer troligen 
att se olika ut från kommun till 
kommun. * Eventuella lokala 
arrangemang 

2023-04-24 - 
2023-05-14 

100 000 

Avslutning, 
utvärdering, 
grovplanering 

* Möten med samverkansparter för att 
gå igenom vad som fungerat bra och 
vad som kan behöva ändras till 
kommande år. * Grovplanering inför 
kommande festival. * Möten med 
lokala kulturskolor, bibliotek och 
föreningar för att utveckla länsturnén 
inför kommande år. 

2023-04-24 - 
2023-09-30 

160 000 

Planering, möten med 
samverkansparter, 
marknadsföring 

* Möten för filmkommittén för att 
välja ut vilka filmer som ska visas 
under festivalen, tänkbara gäster och 
föreläsare bl a * Möten med 
samverkansparter för att planera 
kommande festival * Möten med 
lokala kulturskolor, bibliotek, 

2023-10-01 - 
2024-04-14 

327 400 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

föreningar m fl för att planera 
programpunkter till länsturnén. * 
Uppdatering av hemsida, annonser 
och annan marknadsföring. * 
Framtagande av ny filmaffisch i 
samverkan med ny konstnär. * Gå 
igenom tänkbara filmpristagare. * 
Marknadsföring av kommande 
festival. 

Genomförande av 
festival med 
kringarrangemang 

* Filmvisningar för äldre, 
förskola/skola och personer med 
olika funktionsvariationer under hela 
veckan * Premiär/invigning av 
festivalen på torsdagen * 
Filmvisningar för allmänheten * 
Workshops, föreläsningar och 
seminarier för olika målgrupper * 
Aktiviteter ute på stan kopplade till 
festivalen * Konserter med filmtema * 
Andra tänkbara programpunkter 

2024-04-15 - 
2024-04-21 

419 000 

Länsövergripande 
turné 

* Filmvisningar för olika målgrupper * 
Presentationer av unga filmare och 
årets filmpristagare * Föreläsningar, 
workshops och konserter t ex. 
Programpunkterna kommer troligen 
att se olika ut från kommun till 
kommun. * Eventuella lokala 
arrangemang 

2024-04-22 - 
2024-05-12 

100 000 

Utvärdering, 
slutrapport, säkra 
överlevnaden 

* Möten med samverkansparter för att 
diskutera hur vi går vidare. * 
Ansökningar för eventuellt fortsatt 
stöd från olika bidragsgivare * 
Planering inför kommande festivaler. 

2024-04-22 - 
2024-12-31 

353 000 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2022 2023 2024       Totalt 
Personal: Koordinator 50 % 300 000 305 000 310 000       915 000 
Personal: Övrig personal (assistent 
100 % 1 månad, vaktmästeri, teknisk 
personal, 50 % 1 månad) 80 000 82 000 83 000       245 000 
Personal: 
Ekonom/administratör/kommunikat
ör (10 %) 60 000 62 000 63 000       185 000 
Externa tjänster: Lokalhyra (lokaler 
för föreläsningar, seminarier, 
workshops) 15 000 20 000 25 000       60 000 
Externa tjänster: Ersättning, 
föreläsare, workshopsledare, 
musiker m fl, filmhyra 100 000 150 000 200 000       450 000 
Externa tjänster: Marknadsföring 
(hemsida, annonser, affisch, 
festivalpass) 275 000 150 000 150 000       575 000 
Externa tjänster: Filmturné i länet 
(transporter, filmpaket, 
medverkande, marknadsföring, 
filmhyra) 100 000 100 000 100 000       300 000 
Resor och logi: Resor & logi för 
medverkande, styrgrupp, 
filmkommitté 60 000 80 000 100 000       240 000 
Schablonkostnader: Övriga 
kostnader, t ex mobil, dator 66 000 67 350 68 400       201 750 
           
           
           
           
           
Summa kostnader 1 056 00

0 1 016 350 1 099 400       3 171 750 
Projektintäkter         
Projektintäkter (negativ kostnad): 
Publikintäkter (del av biljettintäkter, 
föreläsningar, seminarier, workshops 100 000 150 000 200 000       450 000 
Summa avgår projektintäkter 195 000 260 000 330 000       785 000 
Summa faktiska kostnader 861 000 756 350 769 400       2 386 750 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i annat än pengar          0 
Summa totala kostnader 861 000 756 350 769 400       2 386 750 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Värnamo Kommun : 
Egen insats 200 000 200 000 200 000       600 000 
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Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
           
Total offentlig 
kontantfinansiering 200 000 200 000 200 000       600 000 
Total offentlig 
finansiering 200 000 200 000 200 000       600 000 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Företag : 
Huvudsponsor 100 000 100 000 100 000       300 000 
Företag : 
Årssponsorer 5 x 10 
000 50 000 50 000 50 000       150 000 
Andra bidragsgivande 
organisationer : 
bidrag till visningar 
för äldre och 
personer med olika 
funktionsvariationer 50 000 50 000 50 000   .    150 000 
Total privat 
kontantfinansiering 200 000 200 000 200 000       600 000 
Total privat 
finansiering 200 000 200 000 200 000       600 000 
Summa 
medfinansiering 400 000 400 000 400 000       1 200 000 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2022 2023 2024       Totalt 
Stödfinansiering 461 000 356 350 369 400       1 186 750 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 49,72% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 49,72% 
Stödandel av total finansiering 49,72% 
Andel annan offentlig finansiering 25,14% 
Andel offentlig finansiering 74,86% 
Andel privat finansiering 25,14% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Elin Ljungqvist 
Telefonnummer: 0370-377678 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: elin.ljungqvist@varnamo.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Lars Alkner 
Telefonnummer: 0370-377604 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: lars.alkner@varnamo.se 
Roll: Kontaktperson 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Avtal regionen Vandalorum.pdf 
Beskrivning: Avtal Regionen - Vandalorum 
Uppladdningsdatum: 2021-09-29 
Filnamn: Kultursamverkan GGVV avtalsförslag.docx 
Beskrivning: Avtal Kultursamverkan Gnosjö, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd 
Uppladdningsdatum: 2021-09-29 
Filnamn: Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Vandalorum museum för konst 

och design.docx 
Beskrivning: Uppdragsbeskrivning Vandalorum 
Uppladdningsdatum: 2021-09-29 
Filnamn: Avtal Smot 210101-231231.pdf 
Beskrivning: Avtal SMOT - Värnamo kommun 
Uppladdningsdatum: 2021-09-29 
Filnamn: Medfinansieringsintyg filmfestivalen kopia.pdf 
Beskrivning: Medfinansieringsintyg från huvudsponsor 
Uppladdningsdatum: 2021-10-13 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2021-10-13 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Fördelning av tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet 
Diarienummer: RJL 2020/2254 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Godkänna förslag till fördelning av tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har beviljats ytterligare tillfällig förstärkning för 
regional kulturverksamhet med 606 000 kr. Procentuell fördelning görs 
inom kultursamverkansmodellen baserat på ordinarie bidrag (regionala och 
statliga medel).  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Beslut Kulturrådet, KUR 2021/6001, 2021-09-30 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-19 RJL 2020/2254 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Fördelning av tillfällig förstärkning för 
regional kulturverksamhet 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner förslag till fördelning av tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har beviljats ytterligare tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet med 606 000 kr. Procentuell fördelning görs inom 
kultursamverkansmodellen baserat på ordinarie bidrag (regionala och statliga 
medel).  

Information i ärendet 
Kulturrådet fördelade den 31 maj 2021 extra stöd till regional kulturverksamhet 
inom kultursamverkansmodellen. Till grund för den fördelningen låg underlag 
som regioner lämnat i en ansökan till Kulturrådet.  
Av utlysningen av de extra medlen som fördelats framgick att regionerna kunde 
äska om en tillfällig generell förstärkning till konst- och kulturverksamheter som 
samfinansieras inom kultursamverkansmodellen mot bakgrund av behov inom 
fyra områden; utveckling och omställning, intäktsbortfall eller framskjuten 
ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag, samverkan samt övrigt. Regionernas 
kulturförvaltningar fick också ange om det utöver detta fanns några akuta 
ekonomiska behöv som kunde identifieras under 2021 för de regionala konst- och 
kulturverksamheterna som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen.  
Den 23 juni 2021 fattade regeringen beslut om att ytterligare öka den tillfälliga 
förstärkningen för regionala kulturverksamheter. Kulturrådet fattar därför ett 
beslut om att ändra tidigare beslut gällande vilka summor som ska fördelas. Enligt 
ändringsbeslut 30 september beviljas Region Jönköpings län 606 000 kr. 
Fördelningen av denna tillfälliga förstärkning görs mellan alla verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen i Jönköpings län utifrån ordinarie bidrag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/2254 

 
 

 

Verksamhet Ordinarie bidrag 
(tkr) 

Andel av ord. 
Bidrag 

Förstärkning 
(kr) 

Smålands musik 
och teater 

116 552 70,66% 428 219,4 

Jönköpings läns 
museum 

23 887 14,48% 87 762,3 

Vandalorum 2147 1,30% 7 888,2 
Riksteatern 894 0,54% 3 284,6 
Kulturutveckling 19 158 11,62% 70 387,7 
Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv 

2302 1,40% 8 457,7 

TOTALT 164 940  606 000 
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Beslut Kulturrådet, KUR 2021/6001, 2021-09-30 

 
 

Beslut skickas till 
Kulturrådet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Magnus Jonsson 
Kulturutvecklingschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-15 RJL 2021/2017 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2022. 

 

Sammanfattning  
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Nuvarande plan förlängdes av 
Regionfullmäktige 2021-05-05 § 60 för att omfatta även 2022. 

Information i ärendet 
Sedan Regionen gick in i samverkansmodellen har kulturplanerna tagits fram i 
samverkan med länets kommuner, civilsamhällets aktörer och det fria kulturlivet. 
För en positiv utveckling av den lokala kulturens möjligheter så behöver de 
regionala strukturerna utvecklas och stärkas. Region Jönköpings län har avseende 
den statliga medfinansieringen både innan och efter införandet av 
samverkansmodellen varit ett av de län som tagit emot minst statlig 
medfinansiering av regional kulturverksamhet.  
Region Jönköpings län hemställer om ett utökat statligt stöd för 2022 på 7 
miljoner kronor, till en totalsumma på 47 129 000 kr, för att möta inriktningarna i 
Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
• Förslag till skrivelse till Kulturrådet daterad 2021-10-28 

 
 

Beslut skickas till 
Kulturrådet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2017 

 
 

 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Magnus Jonsson  
Kulturutvecklingschef 
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Region Jönköpings län  
Regional Utveckling 
Orgnr: 232100-0057 

 
Statens Kulturråd 
Box 27215 
102 53 Stockholm 
 

Framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2022 

 

Inledning och bakgrund 
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i 
genomförandet av sin tredje kulturplan. Nuvarande plan förlängdes av 
Regionfullmäktige 2021-05-05 § 60 för att omfatta även 2022. Rådande 
pandemi har försvårat det viktiga samverkans- och dialogarbetet med 
aktörer inför en ny kulturplan. Arbetet med den nya kulturplanen är igång 
med en planperiod på 2023-2026.  
 
Kultursamverkansmodellen har varit positiv för den kulturpolitiska 
utvecklingen, kunskapsutvecklingen inom området kultur samt för en 
bredare och kvalitativ dialog och samråd inom länet. Region Jönköpings 
län har inför och efter införandet av den regionala kulturplanen verkat för 
en expansiv utveckling inom kulturområdet till förmån för länets alla 
kommuner och invånare. Kontinuerliga prioriteringar och fokusområden 
har uppmärksammats och getts möjligheter till utveckling genom 
ekonomiska och strukturella insatser, samt samverkan. Det interregionala 
samarbetet, kulturpolitiskt och verksamhetsmässigt, har intensifierats 
med stöd i de regionala kulturplanerna. Samverkan och uppbyggnaden är 
nu så stabil att utveckling av flera verksamheter, nya konstområden och 
fokusområden planeras.   
 
År 2020 låg Region Jönköpings län över riksgenomsnittet gällande 
regionala bidrag av kulturverksamhet per invånare, men långt under 
genomsnittet vad gäller statliga bidrag per invånare.  
Region Jönköpings län har gjort stora investeringar för kulturen i länet 
historiskt, med Kulturhuset Spira, Vandalorum och ombyggnad av 
Jönköpings läns museum. Satsningarna såväl då som nu sker i samråd 
och samverkan mellan regionorganisationen, kommunerna, näringslivet 
och enskilda donatorer. En samverkan som visar på den samsyn som 
fortsätter att växa om viljan att vara ett län som tar plats på kulturkartan. 
Till detta kommer fortsatta investeringar inom de övriga regionala 
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verksamheterna, samt en medveten utveckling av verksamhetsmedel, 
projektbidrag och verksamhetsbidrag.  
 
De senaste åren har den regionala budgeten för kultur ökat. För 2021 
ökade kulturbudgeten med 2 miljoner och för 2022 kommer den att öka 
med 2 miljoner till, då med särskilt fokus på det fria kulturlivet. Därtill 
har nästan 1,5 miljon i krisstöd till det fria kulturlivet under pandemiåren. 
Detta, tillsammans med ökade medel som Region Jönköpings fick inom 
Kultursamverkansmodellen under 2021, har gjort stor skillnad för den 
kulturella infrastrukturen och det fria kulturlivet i länet. Genom projekt, 
bidrag och ökade verksamhetsmedel har utveckling av kulturen i länet 
blivit möjlig.  

 
Region Jönköpings läns prioriterade satsningar 
Följande prioriteringar utgår från konstområden utpekade i den regionala 
kulturplanen, dess mål och prioriteringar, samt målgruppsbaserade 
fokusområden. 
 

Barn och ungas rätt till kultur  
Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga 
möjligheter att utvecklas. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska 
olika former för utveckling av barns och ungas kultur stimuleras inom 
samtliga verksamhetsområden. För att främja arbetet med barn och ungas 
rätt till kultur har kulturutvecklingsenheten hos Region Jönköpings län 
förstärks med en utvecklartjänst dedikerad till frågan. Två avgörande 
infrastrukturbyggande regionala projekt, med finansiering från Region 
Jönköpings län, pågår sedan 2020 i länet med förhoppning om att 
permanentas. Kulturrätten, med målsättning alla barns lika rätt till kultur 
och samordning mellan kultur, skola och kultursamverkansmodellen, och 
Regional samordnare Jönköpings läns musik- och kulturskolor med 
målet att skapa möjligheter till ökad samverkan, breddad målgrupp och 
utveckling av nya konstformer. Under 2022 ska båda dessa projekt hitta 
möjligheter och strukturer för att permanenta verksamheterna. Projekten 
är båda mycket viktiga för utvecklingen av kultur för barn och unga i vårt 
län, men att permanenta projekten kräver ökade personalresurser, som i 
sin tur kräver en ökad budget. 
2022 kommer Region Jönköpings län även att fokusera på yttrandefrihet, 
delaktighet och tillgänglighet när det kommer till kultur för, av och med 
barn och unga. 
 

Scenkonst 
Region Jönköping vill säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom 
scenkonsten. Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas och 
utvecklas. Under de senaste åren har behovet av förstärkning och bredd i 
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det främjade uppdraget som Region Jönköpings läns 
kulturutvecklingsenhet innehar lyfts allt mer, av både institutioner och 
det fria kulturlivet. Att fortsätta främja en viktig och efterlängtad 
samverkan, stötta en god utveckling inom konstområdena musik och 
teater och öka tillgängligheten till scenkonsten blir viktigt i utvecklingen 
av det fria kulturlivet 2022. 
 
Smålands Musik och Teater har Jönköpings län som spelplan även om 
arbetsplatsen, Kulturhuset Spira är belägen i Jönköping. Verksamheten 
har ett brett uppdrag och producerar scenkonst som spelas i Spiras 
fantastiska salonger men också produktioner för turné och gästspel. Att 
nå ut i hela länet är en prioritet, men också en utmaning. Både 
personalmässigt och gällande ekonomiska resurser.  
För att fler av länets invånare ska ha möjlighet att uppleva scenkonst i 
Kulturhuset Spira är ett fokusområde breddat deltagande. Under 2022 vill 
Smålands Musik och Teater prioritera förstagångsbesökare, alltså 
personer som aldrig tidigare besökt Kulturhuset Spira. Ökat publikarbete 
behövs, men dessa resurser finns inte idag. Med ökade resurser finns 
planer på att utveckla ett system där invånare från hela länet enkelt kan ta 
sig till Kulturhuset Spira med buss. 
 
Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under utveckling i Sverige och 
en plattform i länet har under de senaste åren växt fram i form av JONK 
Scenkonst, som med regionala och statliga medel påbörjat etableringen 
av konstformen i länet på ett framgångsrikt sätt. Samarbete mellan 
Smålands musik och teater och JONK Scenkonst har inletts. 

Riksteatern Jönköpings län har ett främjande uppdrag för det fria 
kulturlivet i Jönköpings län. Stort fokus de senaste åren har varit barn och 
unga. Under 2022 ämnar man att permanenta det tidigare nämnda 
projektet Kulturrätten och önskar arbeta än mer fokuserat med kultur för 
barn och unga. I nuläget fyller övriga uppdrag den tjänst som finns. För 
att kunna utveckla arbetet och permanenta Kulturrätten som verksamhet 
behövs resursförstärkning. Riksteatern Jönköpings län vill arbeta löpande 
med barn och ungas rätt till kultur och fungera som en brygga mellan 
länets sex verksamheter inom kultursamverkansmodellen, skolor, fria 
grupper och teaterföreningar. 

 
ShareMusic & Performing Arts 
Sedan 2002 har Region Jönköpings län, Regions Skåne och Västra 
Götalandsregionen, i olika steg, samfinansierat ShareMusic & 
Performing Arts – en investering som nu behöver säkerställas långsiktigt 
i samverkan med staten och interregional samverkan. Verksamheten har 
utarbetat en modell i arbetet för att nå en jämlik scen – från 
uppmärksamhet och medvetenhet, med hjälp av engagemang, för att nå 
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en attitydförändring och påverka normer. ShareMusic jobbar med 
konstnärlig utveckling genom inkludering och har under de senaste åren 
utvecklats med statliga och regionala medel på ett mycket gott och 
värdefullt sätt  
De senaste åren har ShareMusic beviljats utvecklingsbidrag till regional 
kulturverksamhet  och genom undantagsbeslut fått fyra års finansiering i 
väntan på att hitta en långsiktig lösning. Att flera regioner tar gemensamt 
krafttag genom att stärka den regionala finansieringen och föra in dem i 
kultursamverkansmodellen blir en viktig grundbult i att efter många år 
fastställa den långsiktiga satsning som behövs för att säkra utvecklingen i 
verksamheten. 
  
Genom ett interregionalt samverkansavtal om samfinansiering och 
struktur ges verksamheten en stabil grund och en möjlighet ytterligare 
utveckling, både interregionalt, nationellt och internationellt. Gemensam 
dialog kring verksamheten genomförs årligen. Verksamheten har redan 
idag nationell relevans och räckvidd. Ambitionen är att etablera 
verksamheten än mer nationellt, tex genom att successivt inkludera fler 
regioner i interregionalt samverkansavtal, startar 2022. 
Region Jönköpings län, Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
önskar från och med 2022 inkludera ShareMusic & Performing Arts i 
kultursamverkansmodellen.  
Region Jönköpings län, Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
äskar vardera 1 miljon kr i statliga medel. Region Jönköpings län, Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen går in med minst motsvarande 
summa av regionala medel.  
 
ShareMusic & Performing Arts verksamhet dockar väl in i nuvarande 
Kulturplan och blir en viktig del i det kunskapshöjande arbete som 
prioriteras för en jämlik scen och ökad delaktighet. 
 
 
Dansfrämjande  
Region Jönköpings län arbetar för att främja dansen i länet genom 
tillgängligheten och stärkta strukturerna för samverkan. Det regionala 
fleråriga projektet DANSspår, initierat och finansierat av Region 
Jönköpings län och med stöd från Kulturrådet, har under snart tre år 
bidragit till uppbyggnaden av viktigt och värdefull infrastruktur för 
dansen. Publikutveckling blir ett fortsatt viktigt arbete, speciellt efter 
pandemin. Arbetet med att öka det konstnärliga skapandet i länet, både 
av aktörer bosatta i länet, hemåt vändare aktörer och danskonstnärer 
nationellt och internationellt fortsätter, liksom arbetet med att bygga upp 
och stärka residens, gästspel och samproduktioner. 
 
 
Film 
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Region Jönköpings län vill med medvetna satsningar fortsätta stärka 
filmkulturell verksamhet och den utveckla konstområdets infrastruktur, 
med fokus på barn och unga, talang och produktion samt visning och 
spridning. Under 2021 ändrades kriterierna för projektbidrag gällande 
film, till att omfatta både förproduktion, produktion och efterproduktion. 
En mycket positiv utveckling för filmproduktion i vårt län. Med extra 
stöd från Filminstitutet och regionala medel startade under 2021 ett 
utvecklingsprogram, Gaze, för nya filmare i Jönköpings län, där vi bland 
annat delar ut produktionsmedel till kortfilm och är ett utvecklingsstöd 
med kunskapshöjande insatser. 
 
Under 2022 vill Region Jönköpings län utveckla filmverksamheten med 
en utvecklare dedikerad barn och unga. Detta skulle främja god 
utveckling inom konstområdet och verka för att alla barn och unga ska ha 
möjlighet att skapa, se och analysera film och rörlig bild.  
Bland barn och unga ökar både användningen och det egna skapandet av 
film och rörlig bild. Film- och mediepedagogiken (MIK) har stor 
betydelse när det gäller att stärka barn och ungas förmåga att navigera 
och tolka innehållet i utbudet och det de tar till sig. Barn och ungas eget 
skapande medverkar till användardriven innovation och skapar en 
marknad för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till utvecklingen av 
både den konstnärliga kvalitén och näringslivets förutsättningar.  
I ett samhälle som allt mer präglas av den tilltagande mängden 
information ställs höga krav på att den enskilde individen har verktygen 
för att ur informationen tillgängliggöra sig kunskap. I syfte att möta en 
växande efterfrågan på medie- och informationskunnighet har Region 
Jönköpings län i likhet med många andra regioner behov av att stärka 
mediepedagogiken inom folkbildningen och utbildningsväsendet. I dialog 
med berörda aktörer i länet vill regionen därför främja tillkomsten av fler 
filmpedagogiska kurser och utbildningar samt stärka lärarnas och 
utbildarnas kompetens. Regionen vill även främja en ökad dialog mellan 
kulturskolorna i Jönköpings län samt de aktörer som bedriver 
fritidsaktiviteter inom filmområdet för barn och unga.  
Region Jönköpings län ser verksamheten som ett av sina viktigaste 
uppdrag då den rörliga bilden har tagit över som huvudsaklig 
informationskälla, men också som ett viktigt uttrycksmedel för barn och 
unga. Verksamheten ser ett behov av att anställa en filmutvecklare som 
arbetar främjande och utvecklande för barn och unga inom film, där 
ungas inflytande som skapare av innehåll såväl som att MIK står i fokus. 
Med en dedikerad filmutvecklare för barn och unga kan vi ytterligare 
stärka nationella och interregionala samarbeten (RSS Film, barn och 
unga) och ännu mera aktivt ta del i de nationella nätverken. 
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Under 2021 har sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län, 
samarbetat med Värnamo kommun om att starta upp Värnamo 
Filmhistoriska Filmfestival. Under detta arbete har det framkommit ett 
behov av ett nationellt Filmcenter/museum som förevisar och arkiverar 
det svenska filmarvet. Under 2022 vill vi påbörja arbetet att undersöka 
möjligheterna att förlägga ett sådant center i Jönköpings län.  
Förutom att den svenska filmhistorien skulle få en given plats att bli 
förvaltad på, skulle den också bli ett nav att samlas kring, med stora 
möjligheter att stärka infrastrukturen för filmen i Jönköpings län. En plats 
som skulle kunna docka an till forskning, filmkulturella frågor och 
kunskap om filmproduktion. Då länet inte har någon högre 
filmutbildning kan en sådan plats bli av stor betydelse för både nybörjare 
och erfarna filmare i länet, men också nationellt såväl som internationellt. 
Region Jönköpings län kan på så sätt bli en plats att resa till för att få mer 
kunskap om film. Den förevisande delen av verksamheten skulle vara ett 
sätt att tillgängliggöra svensk filmhistoria som inte existerar idag och en 
möjlighet att förflytta centraliseringen av kulturinstitutionerna från 
storstäderna och ut i landet. 
 
Region Jönköpings län arbetat aktivt inom RSS Film. Region Jönköpings 
läns filmutvecklare sitter med i beredningsgruppen, där fokus nu är den 
gemensamma filmstrategin, samt arbetsgruppen talang och produktion. 
Med en resursförstärkning till en ytterligare utvecklare inom film skulle 
ett mer aktivt arbete inom de övriga arbetsgrupperna, barn och unga samt 
visning och spridning bli möjligt. 
 

Museiverksamhet, kulturarv och kulturmiljö  
Jönköpings läns museum har under en längre tid haft behov av ett ökat 
anslag för att etablera och förstärka museets länsnärvaro. Länsmuseets 
uppdrag har de senaste åren förtydligats och utökats både utifrån ett 
regionalt och nationellt perspektiv. Den sedan 2017 gällande museilagen 
ställer inte bara krav på kunskapsuppbyggnad och forskning samt 
förvaltande av museets samlingar, utan också vad gäller museets bidrag 
till samhället och dess utveckling i form av främjande av kunskap, fri 
åsiktsbildning och kulturupplevelser på allas lika villkor. 
För att kunna svara upp mot intentionerna i museilagen och de regionala 
uppdragen har länsmuseets styrelse valt att de senaste åren bedriva 
verksamheten med årligt underfinansierade budgetar. Detta har i sin tur, 
trots de omfattande åtgärder som beskrivs nedan, inneburit att 
länsmuseets fria kapital i snabb takt håller på att förbrukas. 
 
Länsmuseet har idag mycket begränsade möjligheter att verka ute i länet i 
enlighet med grunduppdraget. För att skapa bättre förutsättningar för 
detta, om än i grundläggande form, skulle man med fördel kunna 
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fokusera på just ”tillgängliggörande och utveckling av länets 
kulturmiljöer”. Länsmuseet vill möjliggöra detta genom att tillsätta en 
tjänst som verksamhetsutvecklare inom kulturmiljöområdet, med 
uppdrag att utveckla detta område tillsammans med länets kommuner, 
civilsamhället och det näringsliv som verkar inom den snabbt ökande 
besöksnäringen. Idag arbetar flera av landets länsmuseer på liknande sätt. 
En utgångspunkt i en sådan tjänst skulle kunna vara att utveckla, 
marknadsföra och tillgängliggöra de så kallade smultronställena inom 
kulturmiljöområdet som länsmuseet sedan flera år etablerat. Det finns en 
stor potential att utveckla och tillgängliggöra dessa platser till spännande 
utflyktsmål till gagn för länets invånare, turister och näringsliv. 
 
I sammanhanget är det också viktigt att samtidigt skapa resurser för att 
kunna ta tillvara och förmedla den samlade kunskap och 
specialkompetens kring länets kulturmiljöer som finns inom länsmuseets 
intäktsfinansierade konsultverksamhet. 
Enligt museilagen ska samlingarna förvaltas aktivt så att verksamhetens 
mål nås. Samlingsförvaltningsarbetet är resurskrävande och under de 
senaste åren har både en omfattande utveckling och professionalisering 
skett inom området. Detta har gjort att majoriteten av landets länsmuseer 
anger att de har svårigheter att möta upp både lagkrav och utveckling.  
I Riksantikvarieämbetets rapport, som hänvisas till ovan, framgår bland 
annat att en gemensam utmaning är finansieringen rörande förvaltningen 
av museernas samlingar. Jönköpings läns museum utgör inget undantag 
här utan snarare tvärtom är detta en av verksamhetens stora utmaningar. 
Det saknas idag anslagsfinansiering för en samlingskonservator vilket 
gör att samlingarna inte kan vårdas på ett hållbart sätt framför allt vad 
gäller professionell planering och genomförande av vård och 
underhållsplaner. Det är flera delar av samlingen som idag är särskilt 
utsatta, bland annat konst-, textil-, foto-, och arkivsamlingarna. John 
Bauers samling av verk är också en av de samlingar som är i behov av 
vård och konservering.  För att på ett professionellt och ansvarsfullt sätt 
förvalta museets samlingar och ha en arkivverksamhet som lever upp till 
både lagkrav och tillgänglighet behövs personalmässiga förstärkningar. 

 
Bild och form 
Region Jönköpings län vill arbeta för att stärka länet som bildkonst-, 
form- och designregion. Under 2021 anställdes en ny utvecklare inom 
bild- och form som arbetar främjande med området. 
 
Verksamheten Vandalorum är en nyckelaktör i Jönköpings län. Det är nu 
snart 11 år sedan Vandalorum invigdes och Jönköpings län fick en 
institution för internationell samtida konst och design med både 
regionalt, nationellt och internationellt upptagningsområde. Det första 
decenniet har verksamhetens arbete huvudsakligen inriktats på att 
etablera en för regionen och Sverige värdefull och unik 
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utställningsverksamhet, interregionala, nationella och internationella 
samarbeten, skapa ett konstpedagogiskt centrum samt stärka samarbeten 
mellan konstnärer/formgivare och regionens tillverkningsföretag. 
I och med att verksamheten 2021 fick utökat verksamhetsstöd inom 
samverkansmodellen, möjliggjordes nya tjänster (designpedagog, 
museivärd med visningskompetens samt utställningstekniker med 
verkstadspedagogisk kompetens), fria besök, visningar och deltagande i 
skapande verkstad för alla skolor i regionen och utvidgat pedagogiskt 
arbete utanför skolan. Anpassning av existerande lokaler har också gjorts 
för att möta den utökade pedagogiska verksamhetens mest akuta behov. 
Vandalorum vill 2022 fortsätta utvecklingen och bli en ännu mer 
tillgänglig, bildande och angelägen institution och samhällsaktör, vilket 
anses mycket viktigt för utvecklingen av bild och formområdet i hela 
Jönköpings län. Med ökade medel kan Vandalorum arbeta vidare med 
den pedagogiska verksamheten och stärka den konstnärliga upplevelsen, 
skapandet och lärandet i publika ytor med särskild inriktning på barn och 
unga, stärka det digitala utbudet, etablera varaktiga samarbeten med 
civilsamhället och tillgängliggöra lokalerna för nya målgrupper. 
Vandalorum har som vision att utvecklas som kunskapsnod och 
mötesplats för regionala professionella utövare och utställningsaktörer 
inom konst och design och utveckla varaktiga samarbeten mellan 
regionens industri och högre lärosäten inom konst- och design. 
I en utvecklingsplan finns även utbyggnaden av Vandalorum med 
specifika lokaler för pedagogik, eget skapande, undervisning och 
föreläsningsverksamhet. 

 
Arkivverksamhet 
Sedan Jönköpings läns folkrörelsearkiv flyttade in i Jönköpings 
kommuns arkivhus för drygt tio år sedan har verksamheten utvidgats 
väsentligt, och även samarbetet med de samlokaliserade institutionerna 
Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Länsmuseet. Den samverkansmodell 
som staten genom Kulturrådet infört på det regionala planet har bidragit 
till positiva effekter, men också till fler åtaganden och mer 
administration. I den regionala kulturplanen och i uppdragsbeskrivningen 
från Region Jönköpings län har Folkrörelsearkivet fått angelägna mål och 
konkreta uppgifter, inte minst satsningar på barn och unga, vilket är ett 
tydligt fokusområde i både nuvarande och kommande kulturplan.  
Utifrån de mål som Region Jönköpings län har i sin kulturplan, har 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns arkivförbund 
tillsammans med Regionen arbetat för och gjort en planering för en ny 
arkivorganisation, som ska vara en resurs för och en förstärkning av hela 
det regionala arkivväsendet. En förutsättning för att den nya 
arkivorganisationen ska kunna skapas är dock en resursökning, framför 
allt personal. För att kunna leva upp till hela uppdraget och upprätthålla 
den utvidgad verksamhet behöver verksamheten förstärkning i sitt anslag. 
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Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 
De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige verkar 
tillsammans för att utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional 
utveckling. Bakgrunden är det sydsvenska kulturpolitiska 
positionspapper som regionerna antagit. När Sydsverige samverkar 
förbättras förutsättningarna för konstnärlig produktion och förnyelse och 
det blir mer kultur för fler. När de administrativa gränserna överbryggas 
möjliggörs insatser som ingen region hade kunnat genomföra på egen 
hand. Ett konkret exempel är att barn och unga i Sydsverige nu kan ta del 
av samproduktionen Djurens karneval. Det är danskonst som inte hade 
varit möjlig för en institution att producera ensam och där samverkan i 
Sydsverige stärker konstområdets strukturer och utveckling, även ur ett 
nationellt och internationellt perspektiv. Men Djurens karneval är bara ett 
exempel av många. Inom Regionsamverkan Sydsverige finns 
gemensamma kulturpolitiska ambitioner för ett flertal konstområden och 
vi fortsätter arbetet med att utveckla de interregionala 
samverkansstrukturerna för att möta ambitionerna. Regionsamverkan 
Sydsverige ser att utvecklingsarbetet ligger väl i linje med 
prioriteringsgrunden om att utveckla den regionala kulturella 
infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala 
samarbeten och vill därför att Kulturrådet förstärker statsbidraget med 
500 000 kronor per region för att möta utvecklingen.  
 

Budget Region Jönköpings län 2022 
Under 2021 har Region Jönköpings län genomfört en rad tillfälliga 
stödinsatser för länets kulturliv, med anledning av pandemin. Det har 
handlat om omställning till digitala arbetssätt, ökade medel till skapande 
verksamhet för barn och unga, ökade medel för stipendium och bidrag, 
samt tillfälligt ändrade bidragsregler för att stimulera till fler 
kulturarrangemang. I budget för 2022 prioriterar Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet satsningar för det fria 
kulturlivet, med ett ökat anslag om 2 miljoner kronor.  
 

Framställan om utökat statligt stöd  
Region Jönköpings län har avseende den statliga medfinansieringen både 
innan och efter införandet av samverkansmodellen varit ett av de län som 
tagit emot minst statlig medfinansiering av regional kulturverksamhet. 
Regionorganisationen har under en lång tid, sedan man gick in i 
samverkansmodellen, lyft sig från en lägre egenfinansieringsnivå till 
nivån över riksgenomsnittet. Detta samtidigt som den statliga 
medfinansieringen med något undantag, i stort sett har stått still och 
under vissa år blivit mindre. Ökade statliga medel 2021 gjorde stor 
skillnad i vårt län, men med bakgrund i ovanstående behov, är det ännu 
inte tillräckligt.  
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Resursinsatsen inom Region Jönköpings län har gjorts sedan 2011 för att 
stödja en positiv utveckling av och för länets konst- och kulturliv, dess 
utövare och invånare, samt ett allt större ansvar inom de nationella 
kulturpolitiska målen. Även för 2022 är det rimligt att staten bidrar till en 
positiv utveckling av vår regions kulturliv genom att öka den statliga 
medfinansieringen. 
 
Region Jönköpings län hemställer om ett utökat statlig stöd för 2022 på 7 
miljoner kronor, till en total summa på 47 129 000 kr för utveckling 
enligt ovan samt prioriterade satsningarna inom ramen för Region 
Jönköpings läns kulturplan 2018-2022. 
 
 
 
 
Per Eriksson   Karin Hermansson 
Ordförande, Nämnd för   Regional utvecklingsdirektör 
arbetsmarknad, näringsliv och  
attraktivitet 
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Till samtliga regionala kulturförvaltningar inom 

kultursamverkansmodellen 

Information från Kulturrådets styrelsemöte den 30 september: 

• Den 30 september 2021 beslutade Kulturrådets styrelse att liksom inför beslut för 
2021 fastställa en grundhållning inför statlig medfinansiering för regionala 
verksamhetsbidrag 2022: 
De regionala verksamhetsbidragen för 2022 ska som huvudregel ligga kvar på 
minst samma grundnivå som för 2021. Kulturrådet kan komma att besluta om 
satsningar mot bakgrund av regionala äskanden och styrelsens 
prioriteringsgrunder. (Gällande prioriteringsgrunder bifogas längst ned) 
 

• Styrelsen fattade vid samma tillfälle även beslut om att fördela de extra 23 mkr 
som regeringen beslutade om i juni. Det sker genom ett ändringsbeslut av det 
tidigare beslut gällande en generell tillfällig förstärkning från den 31 maj. Samma 
beslutsvillkor som tidigare gäller. 

Redovisning av redan beviljade bidrag  
I samband med detta vill vi förtydliga att praxis för hela tillfälliga förstärkningen som 
beslutats 2021 är att medlen kan användas till och med första kvartalet 2022, dvs till och 
med mars utan vidare åtgärd. Om ytterligare tid behövs för att kunna redovisa, så måste 
regionen kommunicera det med Kulturrådet och skicka underlag för begäran om 
förlängning. 

Inför framställan från regionerna om regionalt verksamhetsbidrag för 2022: 
För att säkerställa en tydlig och rättssäker beredning inför kommande beslut vill vi ha ett 
så heltäckande bedömningsunderlag som möjligt.  
 
Framställan från Region NN om statligt verksamhetsbidrag 2022 ska skickas till 
Kulturrådets registrator senast den 2 november och ska inkludera: 

• Regionens formella namn, organisationsnummer och postadress 

• Ansvarig kontaktperson 

• Regionens kulturplan som omfattar 2022 års verksamhet och som ligger till grund 
för fördelning av statliga medel till regional konst- och kulturverksamhet enligt 
förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet 

• Totalt ansökt belopp om statliga medel  

• Om regionen avser att genomföra särskilda satsningar och äskar ökade statliga 
bidrag för detta. Det bör även tydligt framgå vilket konst- och kulturområde som 
avses och hänvisning till hur satsningen relaterar till kulturplanens genomförande 
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• Om det inte redan framgår av kulturplanen: Information om vilka verksamheter 
som avses erhålla statliga medel samt en preliminär regional budget för dessa 
under 2022  

• Information om datum för beslut av den regionala budgetramen  

Informera oss även om regionen av någon anledning behöver skicka in sin framställan 
och kulturplan senare än den 2 november.  

För kännedom så visar vår preliminära uträkning som utgår från regeringens 
budgetproposition för 2022 från den 20 september, att anslaget kommer att skrivas med 
0,8% enligt en pris- och löneomräkning. Vi vet i övrigt inte hur Kulturrådets regleringsbrev 
för 2022 kommer att formuleras och ramen preciseras men en förstärkning ser det ut att 
bli om budgeten går igenom.  

Grund för prioriteringar i beslut om verksamhetsbidrag är följande 

strategiska områden: 

• Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten 

• Ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 
• Insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 

 
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda 
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan 
offentlig huvudman. 
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