
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2021-12-15 09:00                                                      
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas 

 
Plats: 

                                                                                   
Digitalt via länk 

  
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 Programmering EU strukturfonder  
9 React EU  
10 Återrapport Smot och sektionen för 

kulturutveckling 
 

11 Återrapport medel barn och unga  
12 Månadsrapport 2021 ANA nämnden 2021/134 
13 Aktuell information  

Beslutsärenden för nämnden 
14 Budget och verksamhetsplan 2022 2021/127 
15 Filmbyn 2021/2210 
16 Remiss - Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar 

län 
2021/1823 

17 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2022 

2021/1489 

18 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
inför valåret 2022 

2021/2401 

19 Bidrag till ungdomsorganisationer 2022 2021/1486 
20 Bidrag till pensionärsorganisationer 2022 2021/1488 

1



KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2021-12-15 09:00                                                      
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kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas  

 

21 Sammanträdesplan Kulturutskottet 2022 2021/1358 
22 Kulturbidrag 2022 2021/1807 

Övrigt 
23 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) 

 
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 
Carina Thållén, 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, 2021-12-15 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-11-17 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-11-15 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-12-02 
• Protokoll kulturutskottet 2021-11-19 

 
Inkomna handlingar 

 
• RJL 2021/2211 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021:2 och granskning av delårsrapport 

2021 
• RJL 2021/2017 Kulturrådet information om regionalt verksamhetsbidrag 2022 

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 2021-12-15 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
RS 3.1 Digitala sammanträden 2021-12-03—2021-12-31 RJL 2020/683 2021-12-03 Mia Frisk 
ANA 4.5.2 RU , medel till projekt livsmedelsstrategin RJL 2018/887 2021-10-21 Karin Hermansson 
ANA 4.5.2 Projekt- Luften är fri i Jönköpings län RJL 2021/339 2021-02-23 Ulf Fransson 
 Extra medel besöksnäringsstrategin RJL 2021/683 2021-11-15 Karin Hermansson 
ANA 4.2.1 Kostym & mask skandinavia AB perukhår Avtal 21/774 2021-11-12 Ulrika Josefsson 
ANA 4.6.1 Beslut om bidrag till studiedistrikt 2022 RJL 2021/1490 2021-11-02 Karin Hermansson 
ANA 4.2.1 Yankho Kamwendo, skådespelare RJL 2020/1706 2021-11-09 Ulrika Josefsson 
ANA 4.2.1 Bom i berget AB, dekorsnickare Avtal 21/764 2021-11-09 Ulrika Josefsson 
ANA 4.2.1  BRAVO! Musik & teater, kvarteret Arken RJL 2021/1660 2021-12-08 Ulrika Josefsson 
ANA 4.2.1 Lime Technologies Sweden AB- Lime CRM Avtal 21/802 2021-12-08 Ulrika Josefsson 
     
     
     
 

RJL 2021/15
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-11-30 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser November 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.12036 I Revision av förbundsordning Lena Strand 

2021-11-01  Svenskt Ambulansflyg RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2231  Remiss - Revision av förbundsordning 
Svar senast 2021-12-22 

REMISS 

2021.12225 I Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt 
statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 

Laura Habib 

2021-11-03  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2260  Remiss - Riksintressen i hälso- och sjukvården – 
stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
Svar senast 2022-02-04 

REMISS 

2021.12332 I Slutbetänkande Början med barnen! Följa upp 
hälsa och dela information för en god och nära 
vård 

Laura Habib 

2021-11-04  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2270  Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och 
dela information för en god och nära vård 
Svar senast 2022-02-04 

REMISS 

2021.12396 I Samråd angående ansökan om Kompetenslyft 
Restaurang 

Johanna Stejdahl 

2021-11-02  Strukturfondpartnerskapet Småland och öarna RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2277  Remiss - Samråd angående ansökan om 
Kompetenslyft Restaurang 
Svar senast 2021-11-22 

REMISS 

2021.12402 I Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 
2021:67) 

Anna Olsson 

2021-11-08  Näringsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2285  Remiss - Vägen mot fossiloberoende jordbruk 
(SOU 2021:67) 
Svar senast 2022-02-04 

REMISS 

2021.12404 I Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 
Remissversion 

Erik Bromander 

2021-11-08  Region Blekinge RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2286  Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2022-
2033 
Svar senast 2022-01-20 

REMISS 

2021.12477 I Revidering av Handlingsprogram för Caroline Cherfan 
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förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
2021-11-09  Räddningstjänsten Jönköpings kommun RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2021/2302  Remiss gällande revidering av 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst 
Svar senast 2021-11-29 

REMISS 

2021.12534 I Uppföljning av regional strategi för förebyggande 
av våld i nära relationer 2020-2026 

Laura Habib 

2021-11-11  Länsstyrelsen i Jönköpings län RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2318  Remiss - Uppföljning av regional strategi för 
förebyggande av våld i nära relationer 2020-
2026 
Svar senast 2022-01-13 

REMISS 

2021.12598 I Screening för livmoderhalscancer, 
Rekommendation om att erbjuda screening 

Evelina Örn 

2021-11-15  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2335  Remiss - Screening för livmoderhalscancer, 
Rekommendation om att erbjuda screening 
Svar senast 2022-01-10 

REMISS 

2021.12603 I Standardiserat vårdförlopp för tjock- och 
ändtarmscancer 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2336  Remiss - Standardiserat vårdförlopp för tjock- 
och ändtarmscancer 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12606 I  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Stroke & TIA del 1 – tidiga insatser och vård 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2338  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Stroke & TIA del 1 – tidiga 
insatser och vård 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12607 I  Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i 
benen – varicer och bensår 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2337  Remiss - Nationellt vårdprogram för venös 
sjukdom i benen – varicer och bensår 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12610 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Venös sjukdom i benen – varicer och venösa 
bensår  

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2339  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Venös sjukdom i benen – varicer 
och venösa bensår  
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12612 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Stroke & TIA del 2 - fortsatt vård och 
rehabilitering 

Evelina Örn 
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2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2340  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Stroke & TIA del 2 - fortsatt vård 
och rehabilitering 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12616 I Nationellt vårdprogram för levercirros Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2341  Remiss - Nationellt vårdprogram för levercirros 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12620 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Palliativ vård 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2342  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Palliativ vård 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12622 I Nationellt vårdprogram för vuxna med 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2343  Remiss - Nationellt vårdprogram för vuxna med 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12626 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) - vuxna 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2344  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Inflammatorisk tarmsjukdom 
(IBD) – vuxna 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12628 I Nationellt vårdprogram för 
22q11deletionssyndrom 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2345  Remiss -  Nationellt vårdprogram för 
22q11deletionssyndrom 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12632 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för Höftledsartros – proteskirurgi 
 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2346  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Höftledsartros – proteskirurgi 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12636 I Nationellt vårdprogram för tjock- och 
ändtarmscancerscreening 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2347  Remiss - Nationellt vårdprogram för tjock- och 
ändtarmscancerscreening  
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12637 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Evelina Örn 
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för Diabetes med hög risk för fotsår 
2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 

och sjukvård 
RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2348  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för Diabetes med hög risk för fotsår 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12642 I Nationell elimineringsplan – plan för eliminering 
av hepatit C 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2350  Remiss - Nationell elimineringsplan – plan för 
eliminering av hepatit C 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12644 I Riktlinje för handläggning av retinal 
venocklusion 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2349  Remiss - Riktlinje för handläggning av retinal 
venocklusion 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12648 I Nationellt vårdprogram för njurcancer Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2352  Remiss - Nationellt vårdprogram för njurcancer 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12650 I Riktlinje för handläggning av våt 
åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2351  Remiss - Riktlinje för handläggning av våt 
åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12651 I Nationellt vårdprogram för lungcancer Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2353  Remiss - Nationellt vårdprogram för lungcancer 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12654 I Nationellt vårdprogram för bröstcancer Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2354  Remiss - Nationellt vårdprogram för bröstcancer 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12656 I Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i 
ögonregionen 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2355  Remiss - Riktlinje för handläggning av 
merkelcellscancer i ögonregionen 
Svar senast 2022-02-15 

REMISS 

2021.12659 I Riktlinje för handläggning av periokulär 
talgkörtelcancer 

Evelina Örn 

2021-11-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2356  Remiss - Riktlinje för handläggning av periokulär REMISS 
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talgkörtelcancer 
Svar senast 2022-02-15 

2021.12679 I Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022-2033 för Östergötland län 

Erik Bromander 

2021-11-16  Region Östergötland RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2368  Remiss - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 för 
Östergötland län 
Svar senast 2022-02-28 

REMISS 

2021.12694 I Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 
2021:77) 

Magnus Jonsson 

2021-11-17  Kulturdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2369  Remiss -  Från kris till kraft – återstart för 
kulturen (SOU 2021:77) 
Svar senast 2022-02-16 

REMISS 

2021.12761 I Remiss inför strukturfondspartnerskapets 
sammanträde 

Johanna Stejdahl 

2021-11-19  Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2388  Remiss - Inför strukturfondspartnerskapets 
sammanträde 
Svar senast 2021-11-22 Inkom direkt till 
tjänsteman 

REMISS 

2021.13221 I Plan för brandförebyggande och räddningsinsats 
2022-2025 

Evelina Örn 

2021-11-25  Värnamo kommun RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/2468  Remiss - Värnamo kommuns plan för 
brandförebyggande och räddningsinsats 2022-
2025 
Svar senast 2021-12-10 

REMISS 

2021.13264 I  Förslag till ny översiktsplan Erik Bromander 
2021-11-26  Tranås kommun RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2021/2475  Remiss - Förslag till ny översiktsplan Tranås 

kommun 
Svar senast 2022-02-11 

REMISS 
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Utskriftsdatum: 
 

2021-11-30 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Promemoria November 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

200273 K Beslut NFS 2021-11-16 
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss 
Nya regler för organdonation 

Laura Habib 

2021-11-10   RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

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

BESLUT 

2021.12857 U Promemoria Oktober 2021 Linda Byman 

2021-11-22  TIM / ANA RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

         SKRIVELSE 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 185  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Jönköpingsdagen den 31 januari 2022. 
Presidiet beslutar att ordföranden deltar. 

• Kultur för hälsan den 20 januari 2022, Glashuset i Gislaved. 
Presidiet beslutar att 2 från den politiska ledningen och 2 från 
oppositionen medges delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 

11



Subject:                             inbjudan Jönköpingsdagen
Attachments:                   bild jönköpingsdagen 2022.png

 
 
 
 
Från: Dhan Åstrand <dhan.astrand@astrandpr.se> 
Skickat: den 15 november 2021 15:18
Till: Region Jönköpings län <regionen@rjl.se>
Ämne: Fwd: inbjudan Jönköpingsdagen 
 
 
 
 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inbjudes att deltaga i Jönköpingsdagen 
2022. 
 
Mer information på www.jonkopingsdagen.se  
Frågor kan besvaras av projektledare Dhan Åstrand 
 
Med  vänlig hälsning 
 
Dhan Åstrand Seniorkonsult  
Åstrand PR  / Public relations & affairs 
Östra Storgatan 3, Jönköping 
+46 (0)70 555 62 27 
Projektledare Jönköpingsdagen 
www.jönköpingsdagen.se 
 
dhan.astrand@astrandpr.se 
www.astrandpr.se 
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Arrangör för konferensen är Styrgrupp Kultur för hälsa; Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, 
Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och 
kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Gislaveds kommun. 

 
 

KULTUR FÖR HÄLSA KONFERENS 
Glashuset Gislaved 20 januari 2022, kl. 09:00-15:30 

KONFERENS KULTUR FÖR HÄLSA RIKTAR SIG TILL:  
Dig som är engagerad i arbetet med barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hälso- 
och sjukvård och integration. 
Dig som är beslutsfattare och politiker. 

PROGRAM 
Kom och ta del av den senaste forskningen och goda exempel på hur du kan använda kultur 
för att främja hälsa och välbefinnande. Under dagen kommer du att delta på seminarier och 
workshops samt uppleva kulturinslag och lyssna på intressanta föreläsare. Vår ambition är 
att du ska få inspiration och kunskap om hur du kan använda kulturen på ett nytt sätt.  

Konferensen gästas av två internationella föreläsare!  
Nils Fietje, Research Officer WHO:s Europa kontor, leder organisationens arbete med att öka 
förståelsen av hur kulturella sammanhang påverkar och interagerar med hälsa och 
välmående.  

Jimmy Rotheram leder arbetet med musik på Feversham Primary Academy (UK). 2018 blev 
Jimmy nominerad till Varkey Foundations Global Teacher Prize för hans uppskattade arbete 
med att använda musik som en central del i undervisningen. Detta ledde till att skolan gick 
från att vara en av de sämst rankade till en av de bästa för elevers utveckling i England.  

https://rjl.se/kulturforhalsa 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Följer Fohm:s rekommendationer.  

ANMÄLAN OCH KOSTNAD 
Mer information och anmälan här  
Senast anmälningsdatum är 10 januari 2022. 
Konferensen kostar 300kr inkl. moms. Fika och vegetarisk lunch ingår.  

Frågor vid anmälan kontakta lok@rjl.se 

UTSTÄLLNINGSBORD 
Bokning av utställningsbord görs i samband med anmälan till konferensen. 
 
Frågor om innehåll kontakta: 
Birgitta Ekeberg birgitta.ekeberg@rjl.se Folkhälsa Region Jönköpings län 
Ida-Klara Johansson ida-klara.johansson@rjl.se Folkhälsa Region Jönköpings län 
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kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Gislaveds kommun. 
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  Månadsrapport - oktober 2021, ANA 

 
0  1  1  0  av 2 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 
 
 
 

3,5 % 

 
 

Sjukfrånvaron kvarstår på 
en låg nivå.  

 

 Ekonomi i 
balans 
 
 
 
 

14 606 tkr 

 
 

Regional utveckling 
(ANA) +14,6 mnkr 

 

 

 

 

Regional utveckling (ANA) +14,6 mnkr 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+ 11,6 mnkr) 

Verksamhetsområdet visar en positiv budgetavvikelse på 11,6 mnkr efter oktober månad. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 1,7 mnkr. 

Budgetavvikelsen för SMOT är positiv och uppgår för perioden till  1,6 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna i samband med 
inställda produktioner har förhandlats bort till en betydligt större summa än de intäkter som budgeterats. Den positiva avvikelsen har 
mer än halverats sedan augusti månad och kommer troligen att förbrukas helt under resten av året. 

Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 4,4 mnkr. Tjänster som 
varit vakanta kommer att tillträdas eller rekryteras under hösten. Även bidragsgivning visar en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr. 
De administrativa kostnaderna har en positiv budgetavvikelse på 1,6  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 (+3 mnkr) 

Budgetavvikelsen +3 mnkr 2021-10 förklaras av främst av  projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel där överskottet är +2,4 
mnkr efter oktober månad, vilket förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i nivå med budget. 

Även Övrig kulturverksamhet visar på en positiv avvikelse +0,4 mnkr.  Dessa medel är utifrån budget beslut 2019 som ej utfördelats. 
Från år 2022 kommer budgeten tilldelas utbildning och kultur. Nämndens egna kostnader visar +224 tkr, vilket  främst förklaras av 
lägre kostnader för kurser /konferenser jfm budget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Budget och verksamhetsplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/127 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Notera förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
och lägga dem till handlingarna. 

2. Notera förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för verksamhet 
inom Regional utveckling, utbildning och kultur, och lägga dem till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina 
verksamheter senast november 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
• Budget och verksamhetsplan för verksamhet inom Regional 

utveckling, utbildning och kultur 
• Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2021-11-22                            RJL 2021/127 

  

 

  
  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Budget och verksamhetsplan 2022 -
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet  

 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag och 
lägger till handlingarna 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för verksamhet inom 
Regional utveckling, utbildning och kultur, och lägger till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive nämnd ska 
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina verksamheter senast 
november 2021. 

Information i ärendet 
Inledning 
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges 
beslutade budget med verksamhetsplan 2022 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett 
vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet 
med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. 

Verksamhetsplanens utformning 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region 
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska 
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard. 
 
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 
utveckling utifrån fem perspektiv: 
• Medborgare och kund 
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 2021-11-22 RJL 2021/127 

 
 

 

• Process och produktion 
• Lärande och förnyelse 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
 
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje 
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag samt mätetal. 
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 
 
Budget och verksamhetsplan för verksamhet inom Regional utveckling, utbildning 
och kultur, framgår av bilaga. Nämnden delges även budget och verksamhetsplan 
för Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, i vilken många av 
uppdragen rör nämndens ansvarsområde. För det regionala utvecklingsuppdraget 
har verksamhetsplanen utformats utifrån sex utpekade strategiområden. 

Systemmätetal 
Regionfullmäktige har i budget 2022 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal 
med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella systemmätetal samt hur 
ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som 
regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa 
producenter.  

Ansvar och befogenheter 
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige 
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och 
effektivisera verksamheten till givna ramar. 
 
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 
verksamheten. 

Ekonomisk ram  
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2022 om budget till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet på 286 120 000 kronor.  
Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning och kultur, enligt nedan. 
 
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram 
göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden, i de fall det är 
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan 2022. Utöver 
det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram göra förändringar till 
följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte 
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. 
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 2021-11-22 RJL 2021/127 

 
 

 

Total budget för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 
Tabell: Totalt anslag för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (tkr)  

 
Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan 
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska 
justeringar gjorts. 

Centralt budgeterade anslag 
Centralt budgeterade anslag avser utvecklingsmedel allmän regional utveckling 
inom näringsliv och turism samt politisk verksamhet.  
Tabell: Centrala anslag (tkr) 

 

Verksamhetsområde inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 
Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena utbildning, kultur och 
allmän regional utveckling. 
Tabell: Anslag till Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur (tkr) 

 

Rapportering/uppföljning 
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi 
enligt nedan.  
 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen 
löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti ska regionstyrelsen 
till regionfullmäktige återrapportera en delårsrapport med sammanfattning av hur 
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 
helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen lämna årsredovisning till 
regionfullmäktige. 

Utgiftsområde
Anslag beslut 
RF 2021-10-10

Anslag budget 
2022 Kommentar

Utbildning -54 079 -54 079
Kultur -172 991 -172 189 Teknisk justering index statsbidrag
Allmän regional utveckling -57 729 -57 729
Politisk verksamhet -1 322 -1 322
Summa -286 120 -285 318

Utgiftsområde
Anslag budget 

2022
Allmän regional utveckling -16 158
Politisk verksamhet -1 322
Summa -17 480

Utgiftsområde
Anslag budget 

2022
Utbildning -54 079
Kultur -172 189
Allmän regional utveckling -41 571
Summa -267 838
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 2021-11-22 RJL 2021/127 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
• Budget och verksamhetsplan för verksamhet inom Regional utveckling, 

utbildning och kultur 
• Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 
 

Beslut skickas till 
Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman  
Regiondirektör 

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 
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Verksamhetsplan  
2022 
Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och 
kultur 
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Dnr RJL2021/127 
Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör 
Utbildning och kultur 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 
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Inledning 
Verksamhetsområdet har påverkats kraftigt av pandemin med inställda föreställningar, 
distansundervisning och digital omställning av tänkta aktiviteter. Under hösten 2021 har en positiv 
återstart av de ordinarie verksamheterna påbörjats och kommer att fortsätta under år 2022. 

Regionen Jönköpings läns kulturuppdrag 

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt 
stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling via regionbiblioteket. Region Jönköpings län tar 
även emot fristadskonstnärer. Dessutom stöds verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald 
och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt 
stöd till kulturarrangör och utvecklingsprojekt. 

Arbetet med revidering av kulturplanen utgör ett avstamp för arbetet med att stärka och utveckla 
kulturlivet i Jönköpings län. Revideringen görs i nära och bred samverkan med länets kulturaktörer 
och med en utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. 

Smålands musik och teater är länets stora samlingspunkt för professionell scenkonst. Under år 2022 
kommer verksamheten att fokusera på förstagångsbesökarna genom både insatser för att få besökarna 
till föreställningar i kulturhuset Spira men också genom en bred och attraktiv turnéverksamhet i länet. 
Smålands musik och teater erbjuder också länets elever möjligheter att ta del av kulturupplevelser, 
både inom turnéverksamheten och genom riktade föreställningar i Spira. 

Tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet är Region Jönköpings län stiftare av 
Jönköpings läns museum. 

Region Jönköpings län är huvudman för fyra skolor 

Regionen bedriver två folkhögskolor, Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Jönköpings 
folkhögskola bedrivs tillsammans med Ädelfors folkhögskola som en filial till Sörängens 
folkhögskola. Bidrag lämnas även till rörelsefolkhögskolorna i länet och till folkhögskolor i andra län 
som har kursdeltagare från länet. 

Regionens två naturbrukscentrum, Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
naturbrukscentrum, ska utgöra den naturliga mötesplatsen för länets gröna näringar. Detta ska göras 
genom ett attraktivt utbildningsutbud utifrån de behov som finns inom näringarna. Verksamheten 
driver vi på uppdrag av kommunerna i Jönköpings län. 

Region Jönköpings län ger även bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får 
statligt stöd. 

Finansiering av verksamheten 

Verksamheterna inom utbildning och kultur finansieras till stor del av externa medel. 
Kultursamverkansmodellen utgör den statliga finansieringsmodell som lämnar bidrag till Region 
Jönköpings Län. Utöver sektionen för kulturutveckling och Smålands Musik och Teater ingår även 
Vandalorum, Länsmuseet, Riksteatern samt Folkrörelsearkivet i de verksamheter som får medel via 
kultursamverkansmodellen. Påverkans- och utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med Region Skåne 
och Region Västra Götaland för att säkerställa att även Share music and arts ska ingå i modellen. 

Folkhögskolorna får finansiering utifrån deltagarnas hemregioner genom mobilitetsstödet. 
Handläggningen av mobilitetsstödet kommer att förändras under 2022 i och med att ett nytt avtal har 
förhandlats fram mellan regionerna. 

Regionens båda naturbrukscentrums gymnasieutbildningar finansieras av länets kommuner utifrån 
elevernas hemkommun. Nytt samverkansavtal med länets kommuner förväntas slutas under år 2022. 
Uppdragsutbildningar ersätts av uppdragsgivarna. 
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Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och 
regionens folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov 

Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 

Medborgare och kund 

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och 
spets 

Enklare vardag för patienter och medarbetare Process och produktion 

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och 
spets 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas 
utveckling. 

Lärande och förnyelse 

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara 
resurseffektivt. 

Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en 
ökad självförsörjningsgrad. 

Hållbarhet 

Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och 
återvinningen ska öka. 
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Ekonomisk ersättning i budget 
Ekonomisk ersättning 
mnkr    

Budget 2022 268   

Investeringar ospec 22   

    

Investeringar spec                                        0   

ID Klinik Benämning Beviljat belopp 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud 
på naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög 
kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för 
utbildningarnas dimensionering och inriktning 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) År 2 

 Antal antagna i förhållande till antal elever som 
slutar årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

År 3 % 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna 
sektorn i regionen/för regionen 

Naturbruksskolorna har goda förutsättningar att vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt 
som bidrar till att nå de globala målen och Sveriges miljömål. Naturbruksskolorna är också viktiga för 
Region Jönköpings län ansvar för regional kompetensförsörjning. Naturbruksskolorna är dessutom 
viktiga utbildnings- och kompetenscentra för den gröna näringen. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och 
kompetenscenter för den gröna sektorn i länet. 
 

Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser 
för näringens aktörer 

 Vuxenutbildning inom den gröna sektorn. 
 

Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på 
uppdrag av olika aktörer i samhället. 

 Utveckla djurhållningen. 
 

Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla 
djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 
djurhälsa och djurvälfärd. 

 Verksamhetsinriktning för naturbruksskolorna. 
 

Ett förslag till verksamhetsinriktning är under 2022 
framtaget i samråd med kommunerna, som bilaga till 
nya avtalet. 

Uppdrag/mål: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och 
uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska 
erbjudas 

Aktiviteter Beskrivning 

 Identifiera folkhögskolorna roll. 
 

Tillsammans med aktörerna i länet identifiera vilken 
roll folkhögskolorna i Region Jönköpings läns regi 
kan fylla för att ytterligare bidra till det livslånga 
lärandet. 
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Strategiska mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv 
och kulturupplevelser. 

Framgångsfaktorer: Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag/mål: Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i 
Jönköpings län. 

Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en mångfald av kultur för en mångfald av barn och 
unga. Barn och unga har kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och är därför en 
resurs. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Verksamheter för barn och unga. 
 

Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga 
samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete och 
samverkan med länets kulturskolor. 

Uppdrag/mål: Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Kultursamverkansmodellen ska arbeta för en intensifierad närvaro i kommunerna 2022. Detta för att 
åstadkomma ökade möjligheter till skapande verksamhet samt främja kulturella upplevelser i skolan 
eller på fritiden i sin hemkommun. 

Aktiviteter Beskrivning 

Smålands musik och teater erbjuder skolklasser en 
kulturupplevelse riktad till barn- och unga i 
kulturhuset Spira. 
 

 

Uppdrag/mål: Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 
möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande. 

För att säkra likvärdiga möjligheter till kultur för alla barn och unga i Jönköpings län krävs en 
gemensam strategi, där tillgänglighet, delaktighet och ökad möjlighet är i fokus, samt ett uttalat 
samarbete mellan alla verksamheter inom Kultursamverkansmodellen. Arbetet ska påbörjas 2022. 

Aktiviteter Beskrivning 

Strategi för barn- och ungdomskultur 
 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och 
ungdomskultur i Jönköpings län (2015-2017) 
påbörjas under 2022. Den nya strategin ska ligga i 
linje med den nya kulturplanen som ska ligga klar 
2023. 

Uppdrag/mål: Att under 2022 skapa ökade förutsättningar för skapande 
kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap och möjliggöra för barn och unga att 
uppleva kultur. 

För att säkra likvärdiga möjligheter till kultur för alla barn och unga i Jönköpings län krävs en 
gemensam strategi, där tillgänglighet, delaktighet och ökad möjlighet är i fokus, samt ett uttalat 
samarbete mellan alla verksamheter inom Kultursamverkansmodellen. Arbetet ska påbörjas 2022. 
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Aktiviteter Beskrivning 

Strategi för barn- och ungdomskultur 
 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och 
ungdomskultur i Jönköpings län (2015-2017) 
påbörjas under 2022. Den nya strategin ska ligga i 
linje med den nya kulturplanen som ska ligga klar 
2023. 

Uppdrag/mål: Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att 
tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta för att tillhandahålla lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 
inom samtliga konstområden. 
 

I alla typer av samverkan ska alltid 
barnkonventionens intentioner beaktas. 

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska 
verksamhet för barn och unga 

Aktiviteter Beskrivning 

Samverkan och dialog med regionala och kommunala 
museer 
 

Påbörja en dialog med regionala och kommunala 
museer. 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 
Kulturen ska bidra till att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. 
Kulturlivet ska vara tillgängligt för fler invånare och besökare att delta i, bidra till och ta del av. 
Kulturen har en bärande roll som inkluderings-faktor, är ett starkt verktyg för gränsöverskridande 
möten och kan minska klyftor. Förutsättningarna för det fria kulturlivet stärks med ökade resurser 

Uppdrag/mål: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling för regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 
 

 

Uppdrag/mål: Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av 
kulturliv och kulturupplevelser 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckling av regional biblioteksverksamhet. 
 

Utveckling av den regionala biblioteksverksamheten 
sker i samverkan med länets folkbibliotek. 

Främjande insatser för arrangörer och 
verksamhetsskapare. 
 

Främjande sker genom arrangörsbidrag, 
kunskapsstödjande och nätverkande. 
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Uppdrag/mål: Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del 
av och skapa kultur i Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

Undersöka förutsättningarna för att personer med 
funktionsvariationer ska kunna ta del av och skapa 
kultur. 
 

Kartlägga hur förutsättningarna ser ut för personer 
med funktionsvariationer tillsammans med aktörerna 
inom kulturssamverkansmodellen och Share Music. 
Kartläggningen ligger sedan till grund för konkreta 
insatser. 

Framgångsfaktorer: Kulturell infrastruktur 
Kulturell infrastruktur är grunden för länets kulturliv. Den behöver vara välutvecklad för att skapa 
goda förutsättningar för kulturella aktiviteter och göra kulturen tillgänglig. 

Uppdrag/mål: Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 

Aktiviteter Beskrivning 

Undersöka infrastrukturen och få en samlad bild av 
hur det ser ut i länets 13 kommuner. 
 

 

Uppdrag/mål: Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och 
spridning av kultur och bildning. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla erfarenheterna av digitaliseringens 
möjligheter som vi tillgodosett oss under pandemin. 
 

 

Utveckling av regional biblioteksverksamhet. 
 

Utveckling av den regionala biblioteksverksamheten 
sker i samverkan med länets folkbibliotek. 

Uppdrag/mål: Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa tvärkulturella forum för möte och samtal 
mellan olika konstformer. 
 

 

Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög 
kvalitet inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 
Samverkan i olika former med länets kommuner och det fria kulturlivet inom musik och teater ska 
vara en viktig del i Smålands musik och teaters verksamhet, och att skapa förutsättningar för nya 
mötesplatser, nya utövare och ny publik. Genom sitt främjandearbete ska man väcka och stimulera 
intresse för scenkonst, och stötta och involvera morgondagens kulturaktörer. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Betalande publik Smålands Musik och Teater Tertial 70 000 
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Uppdrag/mål: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner. 

Aktiviteter Beskrivning 

Smålands musik och teater ska erbjuda invånarna i 
länet en repertoar med ett brett utbud - både i Spira 
och på turné. 
 

 

Uppdrag/mål: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 

Aktiviteter Beskrivning 

Smålands musik och teater ska erbjuda mentorskap 
och delaktighet i produktioner för det fria kulturlivet. 
 

 

Det fria kulturlivet erbjuds rabatt på hyran av scener i 
kulturhuset Spira. 
 

 

Uppdrag/mål: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner. 

Aktiviteter Beskrivning 

Smålands musik och teater ska erbjuda invånarna i 
länet en repertoar med ett brett utbud - både i Spira 
och på turné. 
 

 

Uppdrag/mål: Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Publik vid föreställningar för barn och ungdom Tertial 25 000 
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Process och produktion 
Verksamhetsmått kultur 

  Utfall 2019 Budget 2022 

Publik vid föreställningar inom Smålands Musik och Teater 61 136 70 000 

varav Kulturhuset Spira   

varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira   

varav Övriga kommuner i länet  30 000 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom 29 672 25 000 

varav Kulturhuset Spira   

varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira   

varav Övriga kommuner i länet   

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem 
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap. 

Aktiviteter Beskrivning 

Verka för att personal och invånare ska vara väl 
förtrogna med digitala hjälpmedel. 
 

Bygga strukturer för att minska det digitala 
utanförskapet. 

 Strukturerat bygga upp en större publik och 
följare i de etablerade digitala kanalerna (facebook, 
instagram och smot.se) för att nå fler med vårt 
innehåll. Plattformarna är vårt främsta sätt att 
kommunicera digitalt. 
 

 

Strategiska mål: Utbildningen vid våra skolor ska vara aktuell och 
relevant 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Uppdrag/mål: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel deltagare som slutför kurs inom 
folkhögskolan 

År 90 % 
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Uppdrag/mål: Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel elever på naturbruksprogrammet som 
slutför sin utbildning med godkänd examen 

År 90 % 

VO Andel elever på särskolan som erhåller 
gymnasiesärskolebevis 

År 90 % 

Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög 
kvalitet inom både bredd och spets 

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

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

Aktiviteter Beskrivning 

Främjande verksamhet för professionella utövare. 
 

Ett främjande arbetssätt genom bidragsgivning, 
kunskapsförmedling, dialoger och stöd från 
utvecklare. 

Uppdrag/mål: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 

Aktiviteter Beskrivning 

Stöd till och utveckling av konstnärliga 
residensprogram. 
 

 

Uppdrag/mål: Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i 
hela länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa och genomföra forum där samtal förs kring 
yttrandefrihet, mångfald, demokrati och mänskliga 
rättigheter. 
 

 

Uppdrag/mål: Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 
funktionsvariationer. 

Aktiviteter Beskrivning 

Undersöka förutsättningarna för att personer med 
funktionsvariationer ska kunna ta del av och skapa 
kultur. 
 

Kartlägga hur förutsättningarna ser ut för personer 
med funktionsvariationer tillsammans med aktörerna 
inom kulturssamverkansmodellen och Share Music. 
Kartläggningen ligger sedan till grund för konkreta 
insatser. 
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Uppdrag/mål: Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling 
av berörda konst- och bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell 
verksamhet och konstnärliga utövare i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling för regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 
 

 

Uppdrag/mål: Bevaka, tillgänggöra och stärka samtidskonsten i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling för regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 
 

 

Framgångsfaktorer: Samverkan och dialog 
Region Jönköpings län ska aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i 
och utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande 
samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och utveckling 

Uppdrag/mål: Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 
bildningsområden. 

Aktiviteter Beskrivning 

Samarbeta inom ramen för Regionsamverkan 
Sydsverige och med andra regioner inom etablerade 
forum. 
 

 

Uppdrag/mål: Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS). 

Aktiviteter Beskrivning 

Verksamheterna inom Kulturutveckling samarbetar 
kring uppdrag inom de olika konstformerna. 
 

 

Uppdrag/mål: Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom 
berörda konst- och bildningsområden. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Årliga dialogmöten (kultur) 
 

Årliga dialogmöten med verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen. 

VO Dialogmöten med civilsamhället 
 

Årliga dialogmöten mellan kultur och utveckling och 
samverkande aktörer. 

VO Kulturforum 
 

Årlig mötesplats för länets alla kulturaktörer. 
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Uppdrag/mål: Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och 
samverkan med det fria kulturlivet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa tvärkulturella forum för möte och samtal 
mellan olika konstformer. 
 

 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig 
kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta fram ny kulturplan 
 

Enligt processen för ny kulturplan 

Uppdrag/mål: Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Aktiviteter Beskrivning 

Genom löpande dialog och samverkan inom 
etablerade kanaler med föreningsliv och fria 
kulturlivet säkerställa nationella minoriteters och 
minoritetsspråks deltagande och tillgång till kultur. 
 

 

Uppdrag/mål: Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll 
för god hälsa 

Aktiviteter Beskrivning 

Medverka i konferensen Kultur för hälsa. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer 
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. 

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som 
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att 
förändra eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Beskrivning 

Löpande organisations- och processutveckling. 
 

 

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina 
områden och det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte 
att bidra till de gröna näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna 
testbäddar behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, 
forskningsinstitutioner och näringsliv 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad 
forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 

Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till det behöver 
tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete med 
akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna 
till reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla miljöer och sprida kunskap för att 
miljömålen. 
 

Naturbruksskolorna arbetar aktivt med att utveckla 
miljöer och sprida kunskap som syftar till att länet 
ska nå de globala målen och de svenska miljömålen. 

 Sprida kunskap om de gröna näringarnas 
potential. 
 

Naturbruksskolorna bidrar till att sprida kunskap om 
de gröna näringarnas potential när det gäller fossilfria 
råvaror baserade på bioråvara, green tech och ett 
hållbart jord- och skogsbruks funktion som kolsänka. 
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Strategiska mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag/mål: Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Antal kommuner i länet som Smålands Musik och 
Teater genomfört föreställningar i 

År 13 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Smålands musik och teater ska erbjuda invånarna i 
länet en repertoar med ett brett utbud - både i Spira 
och på turné. 
 

 

Uppdrag/mål: Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med 
länets kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 SMOT Antal samverkansavtal med kommun År 13 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Dialoger med kommunerna 
 

Smålands musik och teater har regelbundna dialoger 
med kommunernas kulturchefer. 

Uppdrag/mål: Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som 
möjligt 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

VO Antal kommuner där kulturverksamhet  bedrivits Tertial 13 
 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling ska föra dialog med samtliga 
kommuner i länet 
 

 

Smålands musik och teater ska erbjuda invånarna i 
länet en repertoar med ett brett utbud - både i Spira 
och på turné. 
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Framgångsfaktorer: Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag/mål: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i 
och utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 
regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 
utveckling 

Aktiviteter Beskrivning 

Delta i regionala och nationella nätverk och 
samverkansforum. 
 

 

Uppdrag/mål: Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 
frågorna 

Aktiviteter Beskrivning 

Fortsatta integration av fristadsarbetet i ordinarie 
processer. 
 

 

Skapa och genomföra forum där samtal förs kring 
yttrandefrihet, mångfald, demokrati och mänskliga 
rättigheter. 
 

 

Utveckling av regional biblioteksverksamhet. 
 

Utveckling av den regionala biblioteksverksamheten 
sker i samverkan med länets folkbibliotek. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i 
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än 
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel övertidstimmar i förhållande till totalt 
utförd arbetstid % 

År 1,7 % 

 Personalomsättning (andel externa avgångar exkl 
pension) 

År 4,5 % 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och 
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En 
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att 
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, 
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås. 

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. 
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och 
yrkesgruppers förutsättningar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel medarbetarsamtal År 90 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Samtliga medarbetare ska ha minst ett 
medarbetarsamtal under året. 
 

 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att 
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Uppdrag/mål: Lönebildning 

Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet 
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra 
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge 
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kända och verksamhetsanpassade lönekriterier 
 

Medarbetare ska ha kännedom om arbetsplatsens 
lönekriterier och ha förståelse för kopplingen till egen 
arbetsprestation 

Uppdrag/mål: Heltid är norm 

Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör 
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 
 Andel heltidsanställda 

Tertial 87 % 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och 
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen 
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare 
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att 
leda. 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap 
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt. 

Aktiviteter Beskrivning 

 
 Anpassat ledarskapsutveckling utifrån behov och 

uppdrag. 
 

Regional utveckling är en ny organisation med ett 
brett uppdrag. Under året kommer olika riktade 
insatser göras för att stärka chefer och ledningsgrupp. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och 
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
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Aktiviteter Beskrivning 

 
 Strukturer för systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

 

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
och yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 
 Personalhälsa - sjukfrånvaro 

Tertial Minska jfm fg år 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 
 Flexibelt arbetssätt. 

 

De arbetssätt som prövades under pandemin med stöd 
för och kring flexibelt arbete har medfört mycket 
positivt med lägre sjukskrivningar. Arbetssättet 
kommer att fortsätta utvecklas under året för att 
säkerställa att den positiva utvecklingen kan 
bibehållas, 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en 
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet 
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och 
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. 

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Aktiviteter Beskrivning 

 
 Riktade och verksamhetsanpassade åtgärder. 

 

Varje verksamhet har olika utmaningar för att 
uppfylla uppdraget. Uppdraget är en central och 
integrerade del av respektive verksamhet och olika 
åtgärder görs utifrån de utmaningar som finns i 
verksamheten. 

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i 
arbetslivet ska inte förekomma 

Aktiviteter Beskrivning 

 
 Riktade och verksamhetsanpassade åtgärder. 

 

Varje verksamhet har olika utmaningar för att 
uppfylla uppdraget. Uppdraget är en central och 
integrerade del av respektive verksamhet och olika 
åtgärder görs utifrån de utmaningar som finns i 
verksamheten. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att 
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 
garanterar verksamheten. 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Handlingsplan för ekonomi i balans 
 

Vid obalans upprättas handlingsplan 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Växthusgasutsläpp från flyg År -10% 

 Andel förnybar energi  i RJL's pool-, 
verksamhets- och transportbilar 

År 40 % 

 

Aktiviteter 

 Flygresor ska enbart göras när andra alternativ saknas.  

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. 
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.  

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och 
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska 
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel särskilt farliga kemiska produkter som 
utretts 

År 100 % 
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och 
ägg 

Tertial 89 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och 
potatis 

Tertial 41 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och 
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur Tertial 89 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel ekologiska livsmedel Tertial 62 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, 
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat 
kaffe, te, drickchoklad och banan 

Tertial 97 % 

Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

Aktiviteter 

Utreda förutsättningarna att återta de råvaror och livsmedel som produceras på regionens naturbrukscentrum 
till regionens egna verksamheter. Arbetet bedrivs genom en förstudie som ska avslutas till sommaren 2022. 
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Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

Tertial  

 

Aktiviteter 

 Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig 
utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021.  

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste 
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.  

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 
2020. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Matsvinn per restaurangportion Tertial -15 % 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2022 är 494 miljoner kronor och verksamheten har cirka 470 faktiska årsarbetare 
vid utgången av 2021. 

Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet och i den 
egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att Jönköpings 
län är bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande värderingar är utgångspunkt 
för allt arbete. 

Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består 
av politiknära och strategiska resurser. Det finns även verksamhetsnära delar, som är kopplade till 
ledningskontorets avdelningar. 

Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt övriga 
politiska organ. 

Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska 
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och stöd i övergripande 
frågor. 

Arbetet utgår i första hand från budget med verksamhetsplan och flerårsplan där andra styrdokument 
som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård  ligger till grund för planperiodens prioriteringar. Balanced scorecards fem perspektiv är 
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället 
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete. 

De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum och 
Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten. 

Verksamhetsplanen innehåller övergripande uppdrag och aktiviteter utifrån vår regionövergripande 
roll men även regionledningskontorets egna mål och aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar 
utveckling och ekonomi. 
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Perspektiv och strategiska mål, 
Strategiområden och strategiska mål 

Perspektiv Strategiska mål 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder Medborgare och kund 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik 
verksamhet och mångfald 

Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Bra folkhälsoarbete 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Ledning, utveckling och kommunikation 

Process och produktion 

Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande 
regionala utvecklingsprojekt. 

Professionell kunskap och förbättringskunskap Lärande och förnyelse 

Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara 
resurseffektivt. 

Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en 
ökad självförsörjningsgrad. 

Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och 
återvinningen ska öka. 

Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat 
fossilberoende. 

Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Hållbarhet 

Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet 
och ansvar. 

Strategiområden Strategiska mål 

En hållbar region 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

En attraktiv region 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla 

En tillgänglig region 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

En smart region 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

En kompetent region 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det 
livslånga lärandet 

En global Region 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län 
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Ekonomisk ersättning i budget 
Ekonomisk ersättning 
mnkr    

Budget 2022 494 mnkr   

Investeringar ospec 1,2 mnkr   

    

Investeringar spec Inga ospec investeringar   

ID Klinik Benämning Beviljat belopp 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 
Att skapa en vård som är personcentrerad är en av vårdens viktigaste utmaningar. 

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården 

I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En 
personcentrerad vård och omsorg utgår från patienten/brukaren och närståendes behov och förmåga att 
hantera sin sjukdom. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en 
god personcentrerad vård. 

Aktiviteter Beskrivning 

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

Närståendes hälsa och delaktighet ska ha en tydligare 
roll vid varje kontakt med vårdgivare. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, 
psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge grundläggande 
stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda 
folkhälsoarbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården. 
 

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där 
tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar 
förutsättningarna att möta patienters behov. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att 
skapa förtroende hos invånarna. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att 
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utökning av rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 
 

För att möta behoven bör vårdcentralerna i 
samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta 
att stärka det tvärprofessionella samarbetet. 

 Förstärkning av psykosociala team. 
 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. 
Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 
tillgodose detta behov. För detta behöver de 
psykosociala teamen förstärkas. 
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Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök 
blivit uppskjutna. Under 2021 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och 
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2022. En handlingsplan är framtagen och påbörjad 
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka 
tillgängligheten även under 2022. Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna 
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och 
operationer. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Planering och uppföljning av den uppskjutna 
vården. 
 

Ta fram en plan och arbetssätt för att arbeta med den 
uppskjutna vården och följa tillgängligheten. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. 
Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten uppmärksammar 
skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön, etnisk tillhörighet, 
socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik hälsa behöver tillgången på 
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds samhället. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor 
 

Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds 
verksamheter inom Region Jönköpings län och 
samarbetspartners. 

Uppdrag/mål: Arbeta med integration 

För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård. Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av 
coronapandemin och införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser 
för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att 
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i 
asylprocess och nyanlända. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Förstärka resurserna för hälsokommunikatörer. 
Upplys om hälso- och sjukvården på olika språk. 
 

Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning 
om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet 
fortsätter. Det handlar om information om hur 
sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt 
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen 
kring folkhälsa och egenvård. 

 Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner. 
 

Tillsammans med kommunerna öka samverkan kring 
att integrera hälsa, egenvård och sjukvårdens 
organisation samhällsorientering för nyanlända. 

 Sprida konceptet med hälsoguider i länet. 
 

Inom projektet hälsoguider bidra till att minska och 
motverka segregation och ojämlik  hälsa. Utbildade 
hälsoguiden kan genom sina lokala nätverk bidra till 
förbättrade levnadsvanor och hälsa bland invånarna i 
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Aktiviteter Beskrivning 
utsatta områden. Genom hälsoguider får de på sitt 
eget språk tillgång till information som minska 
utanförskap och ger bättre integration i det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn 
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på. 

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
barn- och ungdomshälsan 

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga 
görs flera insatser. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. 
 

Stöd till skolans förebyggande arbete och 
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån 
elevhälsans hälsosamtal. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av 
barn- och ungdomars psykiska hälsa 

Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin 
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Starta upp ett arbete tillsammans med 
kommunerna 
 

Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och 
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en 
förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.  
Samverkan mer arbetet kring Skottland. 

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och 
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med 
kommunerna. 
 

Lokala team från länets olika delar genomför 
förbättringsarbeten med inspiration från Skottland 
och Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas 
hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa 
upp, leva och bo på. 

Nämnd Antal kommuner som deltar i samverkan 
kring förbättringsarbetet barn och unga 
 

13 kommuner som deltar status grönt  
8 kommuner eller fler status gul  
under 7 kommuner som deltar status röd 

Uppdrag/mål: Familjecentraler 

Utveckling av familjecentraler i kommunerna är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till 
nyblivna föräldrar. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Påbörja utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd 
för länets familjecentraler 
 

Syftet är att alla familjecentraler ska kunna erbjuda 
ett och samma grundutbud där målet är att öka 
tillgängligheten erbjuda likvärdiga föräldrastödjande 
insatser och utbildningar mot en mer jämlik hälsa och 
jämlikt stöd i länet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på. 

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Identifiera och erbjuda behandling, alternativt förebyggande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa, 
suicid, ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ta fram en plan för arbetet med att förbättra 
äldres psykiska hälsa 
 

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa 
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna. 

 Metodstöd för äldres psykiska hälsa 
 

Stöd för det förebyggande arbete och invånarcaféer 
med mera. 

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Fortsätta arbetet med Trygg och säker vård och omsorg. I uppdraget ingår att arbeta aktivt med att 
utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för 
länets invånare. Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det 
tvärprofessionella samarbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta införandet av patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 
 

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings läns 
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård 
mellan professioner och patienter. I patientkontrakt 
ska ingå: dokumenterad överenskommelse i journalen 
som patienten kan läsa med delarna; vad gör 
patienten och vad gör vården, nästa steg, samordning 
och namngivna fasta vårdkontakter.  
 
Bedömning:  
grönt - patientkontrakt infört  
gult - handlingsplan för införande finns  
rött - arbete ej påbörjat. 

 Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna. 
 

Fortsatt utveckling av läkarstöd till de särskilda 
boendena och den kommunala hemsjukvården. Under 
2021 genomfördes en förstärkning och nivån 
utvärderas 2022. 

 Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. 
 

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård 
och omsorg i hemmet. 
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Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

Tertial 90 % 

 Andel berättigade till nödvändig tandvård som 
fått den utförd 

Tertial 44 % 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik 
hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade 
skillnader ska utjämnas.  
För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige. 
Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och 
genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i 
verksamhetsplanerna. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region 
Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 
 

Fortsatt arbete utifrån framtagen policy för lika 
rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet 
med jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag 
fram under 2022. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av 
personal inom den egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där 
Region Jönköpings län är verksam. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Handlingsplan jämställdhetsintegrering 
 

Arbetet med framtagande av handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering med tydliga åtgärder och 
uppdrag under 2022. 

58



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 12(59) 
 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 
godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 
 

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i 
förhållande till kön inom folkhälsa och  sjukvård ska 
identifieras och åtgärdas. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem 
och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Fortsätta utökningen och användningen av digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom 
sjukhusvården och primärvården 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta utökningen och tillgängligheten till 
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom 
sjukhusvården och primärvården. 
 

Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet 
av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling 
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske 
på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

 Införa lösningar för egenmonitorering. 
 

Arbetet för att införa lösning för egenmonitorering 
startar. Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen och i 
kundgrupp Cosmic förordas. 

 Införa första linjens digitala vård - automatiserad 
anamnes och triagering. 
 

Arbetet påbörjas tillsammans i sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården 
för att möta patienternas behov 

Aktiviteter Beskrivning 

 Starta förstudie för Artificiell Intelligens 
 

Undersöker möjlighet för och hur artificiell 
intelligens (AI) kan införas i vården. 

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral 

Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Undersök möjligheterna för digifysisk vårdcentral 
 

Undersök möjligheterna och intresset för digifysisk 
vårdcentral. Starta förstudie. 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 
möjliggör ökad användning. Särskild satsning på de som har ett digitalt utanförskap. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Program för Enklare vardag - för patienter och 
medarbetare 
 

Programmet ska förverkliga de strategiska vägval 
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län 
har angreppssätt som gör det möjligt att dra full nytta 
av och använda e-hälsotjänster optimalt. 
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Aktiviteter Beskrivning 
Fokus ska ligga på de e-hälsotjänster som redan finns 
och de som är beslutade att införa. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Beskrivning 

 Kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdsystemet Cosmic 
 

Utvecklingsplanen av Cosmic fortsätter i samverkan i 
kundgrupp Cosmic och i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Planering inför nytt avtal från 2024 påbörjas i 
kundgruppen. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården. 
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen, 
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som 
har störst behov. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Arbeta enligt handlingsplanen för Jämlik hälsa 
 

Under 2022 kommer ett arbeta starta för att ta sig an 
den reviderade handlingsplanen. Handlingsplanen 
omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025 och 
nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter 
som revideras vartannat år: 
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och 
ledning 
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande 
regionalt och lokalt  
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor 
genom hela livet 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter. 
Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under 2020. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta 
områden. 
 

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården 
utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för 
sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt 
tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden 
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020. 

 Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 
 

Under 2022 fortsätter det målmedvetna 
förbättringsarbetet i nära samverkan med 
samhällsaktörer i respektive närområde 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta satsningen på att etablera hälsocenter i 
merparten av länets kommuner. 
 

Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och 
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den 
nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. 
Status  grönt om 13 kommuner har etablerat 
hälsocenter.  
Status gult om 8 eller fler etablerat hälsocenter  
Status rött om färre än 7 kommuner etablerat 
hälsocenter 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala tjänster och 
fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och 
prevention (Meny till invånare). 
 

Etablerar ett samlat stöd som underlättar för 
invånarna att hantera sin egen hälsa. Den nära vården 
ska använda och hänvisa till utbudet av digitala 
invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 
förstahandsvalet för egenvård. 

 Utveckling och spridning av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet. 
 

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för 
personer med kroniska sjukdomar och deras 
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är 
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft 
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och 
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela 
länet. 

Uppdrag/mål: Rehabilitering 

Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där 
arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att 
rehabiliteringspotentialen som en individ har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, 
vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra 
rehabiliteringsprocess för den enskilde. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans 
med kommun, primärvård och specialistvård. 
 

Vid behov stödja kommunernas 
rehabiliteringspersonal med Region Jönköpings läns 
specialistkompetens och följa upp hela 
rehabiliteringsprocessen 

Uppdrag/mål: Rehabilitering  återgång till arbetet 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller 
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för 
arbetet. 

 Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 
 

Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och 
rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i 
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Ett arbetssätt inom området smärta med eller utan 
psykisk ohälsa tas fram 
 

Ett arbetssätt inom området smärta med eller utan 
psykisk ohälsa, utifrån nationella kunskapsstöd, ska 
tas fram inom primärvården. En samverkansmodell 

62



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 16(59) 
 

 

Aktiviteter Beskrivning 
ska vidareutvecklas inom området mellan primärvård 
och specialistvård, exempelvis 
rehabiliteringsmedicin, psykiatri och smärtkliniken. 

 Tillgång till rehabkoordinator 
 

Tillgodose att sjukskrivna personer med behov av 
koordineringsinsatser har tillgång till en 
rehabkoordinator oavsett vårdnivå. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Agera för säker vård 

Patientsäkerhetsarbetet ska under planperioden anpassas till Socialstyrelsens nationella handlingsplan 
för ökad patientsäkerhet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. 
 

Alla verksamheter ska genomföra 
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen 
utvecklas efter hand. 

 Genomför patientsäkerhetsronder 
 

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på 
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur 
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal 
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med 
klinikledningen samt en rundvandring. 

Patientsäkerhetsdialoger 
 

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab 
och chefläkare träffas en gång per år för att få en 
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det 
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge involverade 
en möjlighet till reflektion. Dialogen sker i samband 
med verksamhetsdialog/-träffar under hösten varje år. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Strategiska angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet är:  
 
- Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet. 
- Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt.  
- Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.   
- Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården för att      
skapa ett resilient system. 
- Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal). 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska 
fokusområden 
 

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med 
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs 
genom mätningar som dels stimulerar 
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar 
resultatet av arbetet. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 
sjukhusledning och länskliniker. 

Under 2019 gavs ett uppdrag att se över hur tre akutsjukhus kan garanteras på lång sikt.  2019 gavs 
även ett uppdrag att utforma sjukhusledningar. Sjukhusledningen ska formas så att de även stödjer 
arbetet med att garantera tre akutsjukhus på lång sikt. Uppdragen har färdigställts under 2021 och ett 
arbete är påbörjat för att arbeta enligt resultatet från utredningen. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Starta arbetet med lokal ledning sjukhus 
 

Utifrån resultatet av utredningarna kring länskliniker, 
akutsjukhus och lokal lednings sjukhus påbörjas 
arbetet. 

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med 
ambitionen att vara ledande i implementeringen. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Indikatorer i öppna jämförelser År 60 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta arbetet med kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell. 
 

Fortsätta det påbörjade arbetet inom 
kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt 
med ambitionen att vara ledande i implementeringen. 
I detta ingår att underlätta för medarbetare och chefer 
att använda bästa möjliga kunskap och att minska 
variation med hjälp av kliniska kunskapsstöd, 
nationella vårdförlopp, vårdprogram och 
vårdriktlinjer. Patientmedverkan i utvecklingen av 
hälso- och sjukvården ska öka. 

 Följer den nationella utvecklingen av nationellt 
kliniskt kunskapsstöd och genomför lokala 
anpassningar vid behov. 
 

Region Jönköpings län använder och utvecklar 
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA) 
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att 
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som 
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna de 
kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka 
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och 
sjukvård. 

Uppdrag/mål: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta arbetet med införandet av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 
 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
täcker en eller flera delar av en vårdkedja och 
beskriver flöde, åtgärder, patientens medverkan och 
mål och indikatorer för uppföljning. De används för 
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Aktiviteter Beskrivning 
att systematiskt säkra bästa möjliga resultat med så 
liten variation som möjligt. Vid införande av 
vårdförlopp är det viktigt att beakta risker för 
undanträngningseffekter. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett nätverk med lokala samordnare i länets 
kommuner. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Arbeta med samordning av suicidprevention 
 

Ta fram en handlingsplan för arbetet. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning. Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande 
läkemedel, ha god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt 
arbetar för att minska polyfarmaci. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla handlingsplanen för äldre och läkemedel 
 

Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga 
läkemedel hos äldre. 

 Genomföra läkemedelsdialoger med fokus på 
patientsäkerhet samt kostnadseffektivitet 
 

Nya läkemedel ger möjligheter till bättre 
behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade 
kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom 
den specialiserade vården. Region Jönköpings län har 
en välfungerande rutin för införande av nya 
kostnadskrävande läkemedel. Läkemedelsdialoger 
genomförs med verksamheten. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet. Under pandemin har smittskyddet 
en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av samhället när det gäller information och 
riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk övervakning med mera. 
Vaccinationsprogrammen är en viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar.  
Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och 
inom kommunal vård och omsorg. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19. 
 

En storskalig vaccinationskampanj mot covid-19 
påbörjades i början av 2021. Upprepad vaccination 
kommer att krävas och påbörjas. 

 Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 
 

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården 
genomförs. 

 Förstärka mot smittskydd och infektionskliniken 
på grund av det ökade trycket under coronapandemin 
 

Under pandemin har smittskyddet en central roll 
gentemot såväl vården som övriga delar av samhället 
när det gäller information och riktlinjer, 
förebyggande åtgärder, smittspårning, 
epidemiologisk övervakning med mera. Även 
infektionskliniken har behov av förstärkning. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 
 

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar 
för en rationell antibiotikaanvändning. 
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård 
följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland 
annat görs årliga besök till varje vårdcentral där 
diagnoskopplad förskrivning redovisas på 
förskrivarnivå. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) 
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

Civilt försvar 
 

Fortsätta arbetet med uppbyggnad av civilt försvar 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm 
 

Utbildning tas fram för totalförsvar, säkerhetsskydd 
och skapa en krigsorganisation och krigsplacering 

 Översyn av lagerhållning och lokaler 
 

En översyn genomförs av lagerhållning och lokaler 
för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och 
uthållighet. 

 Utbildning i kris- och katastroflägen. 
 

Översyn om hur personalen utbildas, ges övning och 
förbereds på kris- och katastroflägen. 

Påbörja arbete med kontinuitetsplanering 
 

Under pandemin har olika områden identifierats som 
behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god 
kris- och katastrofmedicinsk beredskap. 

Uppdrag/mål: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas 
i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och 
den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska 
utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som 
bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan 
lösa. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen 
offentligt partnerskap 
 

Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen 
offentligt partnerskap som har tagits fram under 
2021. 

Uppdrag/mål: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings 
län 

SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten tillhandahålls 
via SOS Alarm. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Marknadsföra tjänsten SMS-livräddare 
 

Införandet innefattar en god organisation, rekrytering 
av livräddare, utbildningsinsatser i samverkan med 
räddningstjänst och eventuellt andra aktörer. 
Marknadsföringsinsatser ska göras både för att 
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Aktiviteter Beskrivning 
rekrytera livräddare och därefter för att göra tjänsten 
känd och framförallt använd av invånarna. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp Barn och unga. 
 

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom 
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård, 
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och 
uppföljning. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp psykiatri och 
missbruk. 
 

Länsgemensamma satsningar. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp äldre. 
 

Länsgemensamma satsningar. 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Samverka med kommunerna kring ehälsofrågor 
 

Samverkan med kommunerna är viktigt för att säkra 
en sammanhållen process för patienterna. 

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med 
Region Jönköping läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehab 
och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas. 

67



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 21(59) 
 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 
 

En plan tas fram för hur samverkan med 
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering. 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter 
att ledning och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en 
gemensam verklighetsbild och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till 
om och ges möjlighet att ta större ansvar. Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad 
tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare. Ett väl fungerande 
samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och involvering. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Region Jönköpings läns målstyrning ses över 
 

Region Jönköpings län ska initiera en process för 
ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom 
delaktighet av medarbetare. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra 
i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket 
Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt 
utveckling av kommunikationskanaler, samt 
plattformar för samarbeten och dialog 
 

Utveckla processer och koncept för chefers 
kommunikation samt en ny chefsyta på intranätet.  
Vidareutveckling av samarbetsytor för såväl 
profession som för samverkan och dialog mellan 
RJL, aktörer, invånare och andra intressenter. 

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag/mål: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Region Jönköpings län har målsättningen att bli bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter. Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige 
ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som sker i samhället samtidigt som 
utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i Region Jönköpings läns 
regionala utvecklingsstrategi (RUS), ett anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering är en av 
strategierna i Region Jönköpings läns plan Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård. Regionfullmäktige har även antagit en Digitaliseringsstrategi och en Bredbandsstrategi 
utifrån det regionala utvecklingsuppdraget. Regionledningskontoret har i uppdrag att leda arbetet med 
att nå målet. 
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Aktiviteter Beskrivning 

VO Konkretisera arbete med att nå målet att  bli bäst 
i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 
 

 

Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och 
genomföra strategiskt avgörande regionala utvecklingsprojekt. 

Framgångsfaktorer: Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt. 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för 
projekt drivna i egen regi 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk 
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som 
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. 
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I 
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- 
och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund. Arbetet med 
strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas stegvis 
över till regionerna. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla och implementera projektkontor för 
regional utvecklingsprojektkontor. 
 

Regional utveckling har en omfattande 
projektportfölj med regionala utvecklingsprojekt som 
bedrivs i egen regi. För att förbättra uppföljning, 
ledning och analys krävs en utvecklad metodik och 
ett processbaserat arbetssätt. Detta utvecklas inom 
ramen för regional utvecklings projektkontor. 
Kontoret ska även utgöra nätverk, kompetensforum 
och kommunikationsyta för projektmedarbetarna. 

69



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 23(59) 
 

 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och brukarorganisationer 
liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. 

Uppdrag/mål: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska 
forskningsområden och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Forskning och utveckling av vården 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa stödjande strukturer och processer. Skapa 
mötesplatser, nätverk och utvärdera 
 

Samordna befintliga resurser. Skapa struktur, 
processer, nätverk och mötesplatser med avsikt att 
stödja omställning till nära vård. Stödja 
följeforskning och utvärdering. 

VO Internationellt arbete 
 

Följa det internationella arbetet där avtal finns 

Uppdrag/mål: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som 
inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att 
förändra eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utreda arbetssätt som kan fasas ut 
 

Samtliga verksamheter sätter fokus på att identifiera 
arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande och beskriver hur man 
arbetar med att förändra eller fasa ut dessa. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitet- 
och produktionsstyrning. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Stödja verksamheten i arbetet med KPS 
 

Stödja verksamheten i arbetet med KPS 

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BCS och ledningsstrategier 
 

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BCS och ledningsstrategier 

70



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 24(59) 
 

 

Uppdrag/mål: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och 
kommuner i samverkan, praktisk träning och teoretisk bas. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Erbjuda utbildning till kommunen 
 

Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings 
län och kommuner i samverkan, praktisk träning och 
teoretisk bas. 

Uppdrag/mål: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och 
regelverk för en regional innovationsfond under 2022 

För att främja innovationer tas ett koncept för en gemensam innovationsplattform fram under 2022. 
För att innovationer ska bli verklighet startas en regional innovationsfond under 2022. Den regionala 
innovationsstrategin revideras under planperioden 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Innovationsplattform 
 

För att främja innovationer tas ett koncept för en 
gemensam innovationsplattform fram under 2022. 

Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala 
utvecklingsprojekt 

Framgångsfaktorer: Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra 
analyser 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och 
utvärdering med fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad 
nivå. Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet 

I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla 
analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta 
är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för 
att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla metoder och verktyg för analyser och 
utvärderingar. 
 

Ett av regional utvecklings grunduppdrag är att 
genomföra analyser och utvärderingar av arbetet med 
att leda och driva den regionala utvecklingen. 
Metoderna och verktygen måste fortsatt utvecklas. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 
Arbetet med att vid behov rekrytera och använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i 
organisationen. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 
kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än 
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel övertidstimmar i förhållande till totalt 
utförd arbetstid % 

År 1,7 % 

 Personalomsättning (andel externa avgångar exkl 
pension) 

År 4,5 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Läkarförsörjning 
 

Projekt för att strategiskt säkra 
kompetensförsörjningsbehoven vad det gäller 
specialistutbildade läkare i Region Jönköpings län, så 
att den långsiktiga tillgången till läkare motsvarar 
befolkningens behov och stödjer omställningen till 
nära vård. 

 Rekrytering till tandläkarutbildningen 
 

Rekrytering av rätt akademisk kompetens till den 
planerade tandläkarutbildningen 

Uppdrag/mål: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstepersoner arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” 
där vi som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckling av medarbetarlöfte 
 

Utveckling av "medarbetarlöfte" där vi som 
arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet 
att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 

Uppdrag/mål: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

BT (bastjänstgöring) är en inledning av ST (Specialisttjänstgöring) som ska genomföras från och med 
juli 2021 av alla legitimerade läkare som ska påbörja ST och inte redan genomgått eller påbörjat 
svensk AT (Allmäntjänstgöring). Övergången från AT till BT kommer att ta många år och beräknas 
vara helt genomfört runt år 2030. 
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Aktiviteter Beskrivning 

VO Samordna process för BT 
 

Samordna process och tydliggöra 
kommunikationsvägar för BT-läkare/BT-
handledare/studierektorer/verksamhetschef/HR. 

VO Handledarutbildning 
 

BT-handledare har relevant BT-handledarutbildning. 

VO Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 
 

Utveckla en digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

Uppdrag/mål: Länsöverskridande resursenhet 

Den länsövergripande resursenhet för att underlätta bemanning som byggs upp under 2021och 
fortsätter att utvecklas under 2022. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckling av bemanningsenheten 
 

Den länsövergripande resursenhet för att underlätta 
bemanning som byggs upp under 2021och fortsätter 
att utvecklas under 2022. 

Uppdrag/mål: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

Aktivt arbeta med att bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Aktivt stödja verksamheter med kompetensbrist 
 

Aktivt stödja verksamheteter med kompetensbrist att 
rekrytera, utveckla eller kompetensväxla. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och 
meningsfulla arbetsuppgifter, och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En 
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att 
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, 
de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås. 

Uppdrag/mål: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. 
Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt sätt arbeta med 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och 
yrkesgruppers förutsättningar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel medarbetarsamtal År 90 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Pilot av engagemangsmätningsverktyg 
 

Testa om LoKs modul "engage" kan fungera för 
löpande engagemangsmätningar i verksamheten samt 
om den också kan användas till en kortare årlig 
mätning arbetstillfredsställelse (HME) samt ett urval 
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Aktiviteter Beskrivning 
av utsatthetsfrågor och en nps-fråga. Totalt max 20 
frågor. 

 Yrkesspecifik introduktion 
 

Fortsatt arbete med yrkesspecifik introduktion där 
behovet finns 

VO Allmän introduktion nya medarbetare 
 

För att få en bra start får alla nya medarbetare en 
allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings 
län och våra värderingar. 

Uppdrag/mål: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 
hela regionen 

Genom att utveckla och tydliggöra karriärmöjligheter och karriärtjänster för olika yrken och samtidigt 
främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen 
 

Införande av digitalt systemstöd för 
medarbetarsamtal med utvecklingsplan och 
kompetensdelarna i Lärande och kompetensportalen. 

VO Karriärmodeller 
 

Utveckla karriärmodeller för vårdförbundets 
yrkesgrupper samt bygga upp struktur i LoK. 

VO Specialiserad vidareutbildning på betald arbetstid 
 

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor samt 
specialiserad vidareutbildning på betald arbetstid för 
andra akademiska yrkesgrupper och undersköterskor 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att 
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. 

Uppdrag/mål: Lönebildning 

Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och en utveckling av verksamhetens produktivitet 
och kvalitet. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften i att motivera bra 
arbetsprestationer. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge 
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Riktad lönesatsning 
 

Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 
2020 fortsätter under året för att nå den önskade 
lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet 
och underlätta bemanning. 

Uppdrag/mål: Heltid är norm 

Att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid bidrar till att lösa de demografiska utmaningarna samt gör 
det attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 
 Andel heltidsanställda 

Tertial 87 % 
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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och 
är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen 
verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare 
och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att 
leda. 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap 
genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Chefers introduktion 
 

Fortsätta arbete med att utveckla chefers introduktion 

VO Ledarskapsprofil 
 

Fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapsprofilen 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 
uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och 
olycksfall. Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet 
 

Införa ett digitalt systemstöd för att underlätta och 
stödja cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppdrag/mål: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Fortsatt införande av nytt förmånspaket som utreds/tas fram under 2021. I införandet ingår även en 
höjning av friskvårdsbidraget samt en digitalisering genom upphandling av ny förmånsportal för att 
förenkla och bättre synliggöra de olika förmåner som Region Jönköpings län erbjuder sin medarbetare. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Utreda nytt Förmånspaket 
 

Projekt för att ta fram förslag till Sveriges bästa 
förmånspaket inklusive ett attraktivt och modernt 
friskvårdsbidrag samt en förenklad digitaliserad 
administration. 

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
och yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 
 Personalhälsa - sjukfrånvaro 

Tertial Minska jfm fg år 
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Aktiviteter Beskrivning 

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet 
och minskad sjukfrånvaro 
 

Inom regionledningskontoret fortsätter 
hälsofrämjande arbete och arbete med rehabilitering 
för minskad sjukfrånvaro. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en 
inkluderande arbetsplats där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet 
utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och 
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. 

Uppdrag/mål: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Aktiviteter Beskrivning 

 
 Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika 

rättigheter och möjligheter 
 

Ge chefer ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för 
lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i 
arbetslivet ska inte förekomma 

Aktiviteter Beskrivning 
VO 

 Utveckla verktyg för att stödja chefer 
 

Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor. 

76



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 30(59) 
 

 

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

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 
För att uppnå visionen För ett bra liv i en attraktiv region krävs god hushållning. Det innebär att 
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 
garanterar verksamheten. 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Handlingsplan för ekonomi i balans 
 

Vid obalans upprättas handlingsplan 

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då 
primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna 
omställning ska fortsätta. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa 
omställningen av den nära vården. 
 

Utveckla nyckeltal för att utvecklingen av 
omställningen av den nära vården. 

Uppdrag/mål: Kostnader för digitala besök 

Utifrån utrednings resultat kring kostnader för digitala besök genomförs justeringar under 2022 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök utifrån 
utredningens förslag 
 

En ökning av digitala vårdmöten gör att kostnaderna 
för dessa behöver ses över. 

Uppdrag/mål: Under 2021 påbörjades ett arbete  med att utvärdera och arbeta fram 
målet för egenfinansiering för nästkommande period. 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna 
med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad 
som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat 
ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar 
om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet 
som Region Jönköpings län ansvarar för. 
 
Det övergripande finansiella målet innebär att: 
•skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 
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investeringsutgifter 
•finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella 
kostnader avseende pensionsskulden 
•det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015–2025. 

Aktiviteter Beskrivning 

Att utvärdera egen egenfinansieringen och arbeta 
fram ett mål för egenfinansiering och ta hänsyn till 
eventuell förändring i kommunal lagen utifrån 
utredningen om God kommunal hushållning. 
 

Att utvärdera egen egenfinansieringen och arbetat 
fram ett mål för egenfinansiering och ta hänsyn till 
eventuell förändring i kommunal lagen utifrån 
utredningen om God kommunal hushållning. 

Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån 
länets behov ska öka 

Framgångsfaktorer: Anpassad bemyndiganderam 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Bemyndiganderam regionala projektmedel År 90 mnkr 

 Utnyttjad andel bemyndiganderam År 75 % 

 Nyttjande av anslag År 90 % 
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Regional utveckling 
Jönköpings län befinner sig i en brytningstid från det från det ohållbara samhället till det som är 
långsiktigt hållbart, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, 
utbildning, forskning och hållbart resande behöver prioriteras föra att skapa ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt län. 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att 
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som 
driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med 
arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av 
samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och 
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och 
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i 
denna helhet. 

Pandemin har förändrat förutsättningarna för länets näringsliv. Ökad digitalisering har minskat 
betydelsen av den fysiska placering och möjliggör ett annat arbetsliv samtidigt som avbrutna 
leveranskedjor betonar tillgång till nära produktion och försörjning. För länet kan detta betyda bättre 
möjligheter att bo och leva på landsbygden samtidigt som det medför utmaningar för länets många 
små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. 

I det postpandemiska samhället är kompetens en global tillgång där förmåga att attrahera, utveckla och 
behålla kompetenser är avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Vårt län 
ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster. Vi behöver fortsätta att 
vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband. Särskilt fokus ska 
fortsatt riktas på landsbygdens utveckling. 

En ny nationell strategi för hållbar regional utveckling och ny programperiod för EU:s fonder kommer 
att medföra förändrade arbetssätt och inriktning på arbetet inom Regional utveckling. Inriktningen på 
hållbar utveckling förstärks. Den nära samverkan med länets aktörer är en fortsatt förutsättning för att 
arbetet ska bli framgångsrikt och kommer att fortsatt utvecklas. 

Näringslivets förutsättningar och utveckling kommer fortsatt att stärkas genom den smarta 
specialiseringsstrategin. Strategin ger inriktningen för det fortsatta arbetet inom länets styrkeområden: 

• Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag 
• E-handel och logistik 
• Skogsnäring och träförädling 
• Besöksnäring 
• Livsmedel och livsmedelsförädling 

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och 
starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. 
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor 
som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder 
möjlighet till effektivt resande. 

Under pandemin har den inhemsk turismen ökat i betydelse men på sikt är utländska besökare av vikt 
för den fortsatta utveckling av länets besöksnäringar. Regional utveckling vill fortsätta att stärka 
branschen genom att arbeta fram en ny besöksnäringsstrategi. De kulturella och kreativa näringarna 
ska också stärkas genom riktade insatser. 

För att vara en attraktiv plats att leva, bedriva företag eller att besöka är länets kulturliv avgörande. 
Under året kommer en reviderad kulturplan arbetas fram i bred samverkan med länets kulturaktörer. 
Kulturplanen utgör bryggan mellan den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringarna i 
budgetarbetet. 
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Strategiområden: En hållbar region 
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete 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 mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Uppföljning av de 17 
målen i Agenda 2030. 

Ta fram metod och 
verktyg för att följa upp 
målen i Agenda 2030 på 
länsnivå. Detta sker i 
nära samverkan med 
Länsstyrelsen och länets 
13 kommuner. 

Kommunsamverkan 
Agenda 2030. 

Regelbundna träffar med 
länets kommuner för 
erfarenhetsutbyte kring 
arbete med Agenda 2030 

Stärka arbetet med 
nätverket för Agenda 
2030. 

Samverkansgrupp 
Agenda 2030. 

Samverkan mellan 
Länsstyrelsen och 
Regionen för samordning 
och planering för träffar 
och aktiviteter med fokus 
Agenda 2030. 

Bidra till skogsstrategins 
handlingsplan och 
därefter genomföra 
handlingsplan för 
skogsstrategin 

Löpande stöd till 
genomförandet av 
handlingsplanen. 

Löpande stöd till och 
samordning med utsedd 
samordnare för Smålands 
skogs- och trästrategi. 

Stödguide grön 
omställning. 

Ta fram en guide över 
stöd som kan vara 
aktuella för grön 
omställning riktat mot 
företagsfrämjande 
systemet samt företag. 

Länet ska kännetecknas 
som ett län som arbetar 
aktivt för de globala 
klimatmålen och 
Sveriges miljömål. 

Bidra till länets klimat- 
och energistrategi samt 
åtgärdsprogram och 
genomförande. 

Grön mobilisering 
regionalfonden. 

2022 går vi in i en ny 
programperiod för 
strukturfonderna. I 
regionalfonden finns nu 
ett tydligt grön område 
som omfattar 30 % av 
budgeten. Ett särskilt 
mobiliseringsarbete 
behöver ske under det 
första året för att 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

stimulera att "gröna 
insatser" kommer igång. 

Samordning av 
genomförande av de 
åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som 
vi har ansvar för. 

Det handlar t.ex. om 
Samordning hållbart 
resande- Regionen 
utsedd i LST 
åtgärdsprogram att 
samordna Hållbart 
resande i länet. I 
samverkan med miljö-
avdelningen och 
Energikontoret. 

Genom 
Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och 
energistrategin. 

 

Mobilisering och 
stöttning av insatser för 
cirkulär ekonomi. 

 

Stärka Energikontor 
Norra Smålands arbete. 

Utvecklat samarbete 
mellan Energikontoret 
och Regional Utveckling. 

Modell för integrerad 
samverkan mellan 
Energikontoret och RU 
tas fram. 

I samverkan med övriga 
aktörer driva arbetet för 
att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för 
Jönköpings län som ska 
visa hur mycket 
utsläppen måste minska 
årligen. 

Kartlägga och föreslå 
tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i 
länet. 

Sker i samverkan med 
Länsstyrelsen och 
kommunerna. 

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Länet ska kännetecknas 
som ett län som bedriver 
ett aktivt arbete för 
Agenda 2030. 

Stärka arbetet med 
nätverket för Agenda 
2030. Etablera flera, 
relevanta mötesplatser 
som möter upp mot 
strategin, i samverkan 
med det offentliga, 
civilsamhället och 
näringslivet 

Kartlägga 
förutsättningarna för 
sammanhållet arbete för 
social hållbarhet. 

Vi greppar vad detta 
uppdrag betyder för oss. 

Bidra till aktiviteter i 
handlingsplan för 
Strategin Tillsammans 
för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län. 

Bidra till aktiviteter i 
handlingsplan för 
Strategin Tillsammans 
för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län. 

 Fler medborgare i länet 
känner en delaktighet 
och att de kan påverka 
samhällets utveckling 

 Fortsatt mobilisering av 
insatser och samverkan 

Stöd till aktörer och 
civilsamhälle för att 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

för ökad digital 
inkludering. 

motivera fler insatser för 
ökad digital inkludering. 
Skapa mötesplatser. 
Intern samverkan. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Fortsatt arbete med 
jämställdhetsaktiviteter 
kopplat till plattformen 
Jäj. Fokus för åren är fler 
jämställda företag. 

Mobilisera och stötta 
insatser för ökad 
jämställdhet. 

 

Bidra till att utveckla 
arbetet med en nollvision 
för våld i nära relationer. 

Mobilisera och stötta 
insatser kopplade till 
strategin "Ett Jönköpings 
län fritt från våld" samt 
andra styrande dokument 
på området. 

Arbetet sker i nära 
samverkan med 
Länsstyrelsen, 
civilsamhället och internt 
inom Region Jönköpings 
län. 

Fler organisationer och 
företag som är jämställda 
i länet 

Löpande insamling av 
data för att följa 
utvecklingen för att 
säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Kartlägga förutsättningar 
och ta fram struktur för 
att löpande följa 
utvecklingen. 

Koppling till lägesbild 
Agenda 2030. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en 
god vattenkvalitet i hela länet. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Planering och 
genomförande av 
Gårdsrundan 2022. 

 

Planering och 
genomförande av 
prioriterade insatser i 
livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

 

Kartläggning av 
förutsättningar för 
fördjupad analys på 
området. 

 

En ökad hållbar 
produktion och 
konsumtion av 
mat/livsmedel med syfte 
att bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad i 
länet. 

Fortsatt arbetet med den 
regionala 
livsmedelsstrategins 
handlingsplaner och mål. 

Värdskap och facilitering 
av samverkan inom 
"kluster för nära till bra 
mat". 

 

Långsiktigt säkrad 
tillgång till dricksvatten. 

Minskad andel 
läkemedelsrester i vatten. 

Workshop kring 
läkemedelsrester i vatten 
samt avloppsrening i 
februari. 

I samverkan med område 
miljö. 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Regional kampanj för att 
minska läkemedelsrester 
i vatten. 
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Strategiområden: En attraktiv region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att 
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och 
värdesätter samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som 
investerar i kapital och som utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, 
mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland 
annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till attraherar ännu flera. 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas 
av mångfald. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 

Tilldelade medel per invånare År  
 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Skapa årliga 
mötesplatser för länets 
kultur- och fritidsaktörer. 

Evenemangsstöd Region Jönköpings län 
vill bidra till att 
evenemang förläggs i 
länet som skapar 
besöksnäringseffekter 
och höjer livskvaliteten 
för invånarna. Förslag på 
riktlinjer tas fram under 
2022. 

Regional plan för 
rörelse-idrott. 

Påbörja arbetet med 
framtagande av en plan 
tillsammans med 
kommunal utveckling, 
Folkhälsa och RF sisu 
Småland. 

Reviderad Kulturplan. Ny reviderad kulturplan 
arbetas fram under året 
för att kunna antas och 
gälla från årsskiftet 2023. 
Arbetet leds av sektionen 
kulturutveckling. 

Kultur- och 
fritidsutbudet är vitalt 
och närvarande i hela 
länet och tillgängligt för 
alla. 

Stödja kulturen och 
fritidsaktörerna till att 
vara vital och närvarande 
i hela länet 

Kulturella och kreativa 
näringar. 

En formalisering av vårt 
interna arbete med KKN 
näringen kommer att 
göras under våren. Hur 
fångar vi upp och driver 
området tillsammans 
inom Regionala 
utvecklingsstrategin och 
våra olika sektioner som 
tangerar området på olika 
sätt . Påbörja insatser 
som stärker näringen och 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

kopplar ihop kultur och 
näringslivsutveckling. 

Smålandsleden Samverka med 
länskollegorna i Småland 
om att utveckla 
smålandsleden 
tillsammans och 
säkerställa en tydlig 
kvalitetsnivå på lederna 
inom länet. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 

Besökare År 2 500 000 
 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Skapa en Regional 
besöksnäringsstrategi. 

Upprättande av 
projektplan och påbörja 
arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Arbetet ska ske i nära 
samverkan med Smålands 
turism AB. 

Utnyttja regionens 
fulla potential inom 
besöksnäringen. 

Få länets invånare som 
våra bästa 
ambassadörer. 

Paketera och 
marknadsföra länets 
utbud för invånarna. 

Bidra till att sprida kunskap 
om länets besöksmål. 
Samverka med 
kommunernas 
kommunikationsavdelningar. 
Påbörja projektet nyfiken på 
grannen. 

Öka nyttjandegraden 
av våra besöksmål av 
länsbor. 

Öka antal besökare. Samverka med 
Smålands Turism. 

Driva och lyfta 
gemensamma projekt med 
Smålands Turism, 
kopplat till bolagets 
huvudmål att marknadsföra 
länet mot givna målgrupper 
och utveckla näringen i 
länet. 

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Upprätta testbäddar för 
länets kommuner 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner 

Ska generera färdigheter 
och aktiviteter som ligger 
i linje med innehåll i 
länets 
digitaliseringsstrategi. 

Skapa en effektiv, 
hållbar och innovativ 
välfärd för regionens 
invånare – aktörer. 

Skapa handlingsplaner 
kopplat till 
Digitaliseringsstrategin. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Vi skall vara bästa länet i 
landet när det gäller 
nyttjande av digitala 
tjänster enligt vår 
digitaliseringsstrategi.  
En del i processen runt 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

ovanstående målbild 
handlar om att analysera 
nuläget och följa 
utvecklingen över tid.  
Målet är att se vilka 
positiva och negativa 
effekter som skapas i 
digitaliseringens 
utveckling i vår region. 

Starta upp projektgrupp 
gällande 
handlingsplansarbetet. 

Som ett led i att 
förverkliga målen i 
digitaliseringsstrategin så 
är nästa naturliga steg att 
ta fram en handlingsplan. 
Digitaliseringsstrategen 
skapar en projektgrupp 
med interna och externa 
aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Kartlägga nuläge utifrån 
befintliga 
samverkansupplägg 
mellan det offentliga och 
civilsamhället i länet. 

Presentera och 
kommunicera 
nulägesrapporten 
- Samverkan 
Civilsamhället -
offentliga aktörer i länet. 

Presentera arbetet som 
utförts under större delen 
av 2021 inom sektionen 
Attraktivitet och 
livsmiljö. 
Analys och framtida 
insatser kommer att 
presenteras för relevanta 
målgrupper. 

Identifiera prioriterade 
samverkansområden. 

Handlingsplan kopplat 
till  samverkansområden. 
utifrån analysen av 
nulägesrapporten. 

Arbetet påbörjas med 
prioriterade möjliga 
samverkansområden med 
länsperspektiv kopplat 
till civilsamhället. 
Utvalda grupper inom 
vår befintliga 
bidragsstruktur 
uppvaktas i första hand . 

Formalisera samverkan 
mellan Region 
Jönköpings län och 
civilsamhället. 

Skapa en dialogplattform 
med våra befintliga 
bidragstagare inom 
civilsamhället. 

Målet med aktiviteten är 
att samla våra befintliga 
bidragstagande 
organisationer för 
uppföljning, 
kunskapsdelning, och 
delaktighet.  
Former och struktur för 
detta kommer att tas 
fram under 2022. 

Stärka civilsamhällets 
roll i länets 
utvecklingsarbete. 

Under 2022 tar Region 
Jönköpings Län fram 
regelverk för samarbete i 
IOP-form och tar 
handslag med 

Folkhälsa tecknar det 
första IOP-avtalet med 
en av sina befintliga 
bidragstagare. 

Arbetet konkretiseras 
efter en tid av 
kunskapsinhämtning och 
kartläggning av möjliga 
områden och tillgängliga 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

civilsamhället för ökad 
samverkan. 

aktörer inom 
civilsamhället. Regional 
utveckling, Folkhälsa 
och Qulturum har under 
2021 samverkat runt 
detta. 
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Strategiområden: En tillgänglig region 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel 
som gett länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter. 
En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet 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 alla länsinvånare potential ska komma 
till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en 
långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och 
höghastighetståg. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Delta aktivt och ta 
initiativ till möten och 
forum för att beskriva 
behov 

Aktiviteter för att få 
stånd nya stambanor. 

Det övergripande målet 
är att få till stånd nya 
stambanor för 
höghastighetståg med 
Jönköping som 
knutpunkt och de 
stationer som 
Sverigeförhandlingen 
pekat ut. Projektets 
huvudsyfte är att 
samordna regionens och 
berörda kommuners 
insatser för att i enlighet 
med avtal skrivna med 
Sverigeförhandlingen 
föra våra intressen vidare 
in i reella 
planeringsprocesser. 

Beslut om tidplan för 
höghastighetsbanan 

Initiera samverkan inom 
regionen, med 
angränsande regioner 
och på nationell nivå. 

  

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Tillgång till säkra vägar 
och järnvägar 

Utveckla 
länstransportplan 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Den regionala planen 
beskriver  
vilka objekt eller 
åtgärder som Region  
Jönköpings län planerar 
att investera i.  
De långsiktiga 
åtgärdsplanerna följs  
upp genom årliga beslut 
om vilka åtgärder  
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

som ska genomföras med 
hänsyn till anslagna 
budgetramar och aktuellt 
planeringsläge. 
De åtgärder som 
prioriteras ska, utifrån  
största möjliga 
samhällsekonomiska 
nytta,  
bidra till ett 
klimateffektivt och 
konkurrenskraftigt 
transportsystem för 
tillväxt och utveckling  
samt stå i samklang med 
de regionala och 
nationella målen inom 
transportpolitiken. 

Fortsätta att arbeta fram 
en särskild tågplan 
(strategi) utifrån 
regionala stråk 

  

Tillgång till vägar och 
järnvägar för tunga 
transporter 

Utveckla godsstrategin   

Genomföra 
handlingsplanen för 
regionala 
tillväxtuppdraget för 
miljö och klimat – 2024 

  Tillgång till/användning 
av fossilfria drivmedel 

Bidra till klimatstrategins 
genomförande 

Aktiviteter för att 
genomföra 
klimatstrategin 

 

Småskalig infrastruktur Utveckla cykelstrategi Regional cykelstrategi Hållbara och effektiva 
transporter blir än mer 
viktigt och cykel är ett 
yteffektivt transportsätt. 
Väl utbyggd 
cykelinfrastruktur 
innebärförbättrad 
tillgänglighet till 
samhällets funktioner 
och service för stora 
delar av befolkningen, 
framförallt för dem som 
inte har tillgång till bil 
eller kollektivtrafik.  
Utbyggnad av 
cykelinfrastrukturen är 
en viktig åtgärd för att få 
fler att välja cykeln 
istället för bilen för 
vardagsresor som ex. 
arbets- och skolpendling 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Genomförande av 
cykelstrategi 

Efter antagande ska 
cykelstrategin 
genomföras 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång 
till höghastighetsuppkoppling. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Aktiviteter för att 
genomföra den regional 
bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

På regional nivå arbeta 
för att de nationella 
målen uppfylls så att 
länets alla aktörer kan ta 
del av digitaliseringens 
möjligheter. 

Verka för övergripande 
samordning, samverkan 
och samarbete i 
bredbandfrågor samt 
fungera som 
kontaktpunkt för sådana 
frågor i det aktuella länet 
för såväl offentliga som 
privata aktörer. 

Ska verka för 
övergripande 
samordning, samverkan 
och samarbete i 
bredbandfrågor samt 
fungera som 
kontaktpunkt för sådana 
frågor i det aktuella länet 
för såväl offentliga som 
privata aktörer. 

Alla medborgare i länet 
ska ha tillgång till säker 
och snabb tillgång till 
internet 

Ta fram en 
bredbandstrategi och 
genomföra handlingsplan 
för denna 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

En handlingsplan för 
genomförandet av 
bredbandsstrategin ska 
tas fram. Studier kring 
regionens möjligheter att 
främja 
bredbandsutbyggnaden 
kan genomföras. 

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Ta fram regionala 
strukturbilder som 
beskriver framtida 
målbild för 
kollektivtrafik och 
infrastruktur. 

  Samverkan kring 
strukturbilder för länets 
utveckling. 

Skapa en interaktiv 
digital lösning för 
strukturbilder. 

  

Prioriterade delstrategier: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar 
utveckling, arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 
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Strategiområden: En smart region 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 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 uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.  

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion 

Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 
förändringskraft. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 

Digitalisering och innovation År  > 

Starta och driva företag År  > 
 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Etablera forum för 
innovationsarbete inom 
ramarna för 
främjandesystemet. 

Arbetet koncentreras 
främst till 
implementeringen av den 
Smarta 
specialiseringsstrategin. 

Insatser som främjar 
näringslivets 
omställningsarbete med 
höjt kunskaps- och 
teknologiinnehåll, digital 
transformation och 
jämställd regional 
utveckling. 

Adekvata insatser arbetas 
fram i samverkan med 
det företagsfrämjande 
systemet. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Ett tvärsektoriellt arbete 
som ska ta fram 
handlingsplaner i någon 
form. 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika 
forum, som kan bidra till 
att öka företagens 
strategiska lednings- och 
innovationsförmåga för 
att möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

Med hjälp av forskare 
och nationella experter 
forma ett regionalt 
kunskapsnav  för 
framtidsdriven 
förändringsledning. 

Ökad investeringsgrad i 
innovation. 

Ett närmare samarbete 
mellan Regionen, 
akademin, kommunerna i 
länet och det 
innovations- och 
företagsfrämjande 
systemet. Regional 
utveckling ska vara del 
av den drivande kraften 
för offentligas och 
näringslivets 
innovationskraft samt 
stödja till att höja 
investeringsgraden. 

Medverka till ökad insikt 
och förståelse, på flera 
nivåer, om framtida 
utmaningar som väntar 
länets näringsliv. 

Genom inhämtad 
framtidsstrategisk  
kompetens bidra till ökad 
förändringstakt och 
digital transformation för 
fortsatt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling. 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Fler nya företag. Kartlägga det 
företagsfrämjande 
systemet. Ta fram en 
gemensam strategi för 
hur vi ska jobba för att få 
flera företag att starta 
men även arbetet med 
generationsväxling 
behöver ses över samt ta 
fram en strategi för 
generationsväxling. 

Initiera arbete med 
förändrad metod- och 
processutveckling 
tillsammans med det 
företagsfrämjande 
systemet för en högre 
resurseffektivitet av 
offentliga medel. 

Framgår av 
aktivitetsbeskrivningen. 

Fler kvinnliga 
företagsledare. 

Utveckla, stärka och 
stödja de kvinnliga 
nätverk som finns, med 
t.ex. kunskap, 
utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

Stödja de befintliga 
nätverk i länet som finns 
i länet genom kunskap, 
utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

Se aktivitetsbeskrivning. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Genom att bevilja 
affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt 
verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, 
bidra till ökad 
konkurrenskraft och 
därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets 
små och medelstora 
företag. 

Framgår av aktiviteten. Stärka länets starka och 
möjliga sidor för ett 
hållbart och 
kunskapsintensivt 
näringsliv. 

Stödja och stimulera nya 
näringar till 
affärsmöjligheter utifrån 
framgångsfaktorer för 
tillverkningsindustrin, 
träindustrin, 
transportlogistik, e-
handel med mera 
kommer vi locka nya 
tjänsteföretag att etablera 
sig i länet och ges 
möjlighet till tillväxt. 
Genom kontakter med 
befintliga tjänsteföretag, 
marknadsföra länet som 
en utmärkt 
etableringsort. Science 
Park och Almi har ett 
ökat fokus mot 
tjänsteföretag. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Ett tvärsektoriellt arbete. 

Med samlad kraft stärka 
strukturerna runt KKN 
näringen i vårt län i nära 
samverkan med 
kommunerna och andra 
främjande organisationer 
så som Science Park mfl. 

Intensifiera arbetet med 
KKN (Kulturella och 
Kreativa Näringar) i 
länet samt stötta och 
uppmuntra initiativ från 
andra aktörer inom KKN 
näringen i länet. 

Kulturella och kreativa 
näringar. 

En formalisering av vårt 
interna arbete med KKN 
näringen kommer att 
göras under våren. Hur 
fångar vi upp och driver 
området tillsammans 
inom Regionala 
utvecklingsstrategin och 
våra olika sektioner som 
tangerar området på olika 
sätt . Påbörja insatser 
som stärker näringen och 
kopplar ihop kultur och 
näringslivsutveckling. 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Fler företag och högre 
förädlingsvärde inom 
besöksnäringen. 

Kommunerna behöver ta 
vara på de naturresurser 
som finns för att skapa 
förutsättningar att starta 
flera företag inom 
besöksnäringen, många 
av de värden turisterna 
efterfrågar finns i 
Kommunerna/länet.. 
Insatser måste också 
göras för att höja 
förädlingsvärdet hos 
befintliga 
besöksnäringsföretag. 
Genom att lära av 
varandra så kan nya 
möjligheter och 
marknader identifieras 
för att stärka 
förädlingsvärdet. 

Upprättande av 
projektplan och påbörja 
arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Arbetet ska ske i nära 
samverkan med 
Smålands turism AB. 

Utveckla insatser och 
aktiviteter inom 
kompetensfrågor för 
länets 
besöksnäringsaktörer. 

Framgår av 
aktivitetsbeskrivning. 

Identifiera 
framgångsfaktorer för 
olika inriktningar i 
turism. 

Skapa arenor för 
affärsutveckling och 
kompetensutveckling för 
företagare inom turism- 
och landsbygdsnäring. 

Upprättande av 
projektplan och påbörja 
arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Arbetet ska ske i nära 
samverkan med 
Smålands turism AB. 

Implementera en smart 
specialiseringsstrategi. 

Ta fram en smart 
specialiserings strategi 
utifrån de av länet och 
OECD identifierade 
områden. 

Implementera och 
förankra en smart 
specialiseringsstrategi 
med följdfokus att 
attrahera kapital och 
etableringar. 

Under våren ska förslag 
till smart 
specialiseringsstrategi 
utarbetas, skickas på 
remiss och lämnas för 
politisk hantering. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Samarbete mellan länets 
företag och 
utbildningsarrangörer för 
att möjliggöra formell 
utbildning under 
pågående anställning. 

Uppmärksamma och 
sprida goda exempel på 
samverkan. 

Samma som aktivitet. 

Strukturer för livslångt 
lärande i enlighet med 
EU:s definition. 

Samverka med Encell, 
Jönköping University, 
och utbildningsaktörer i 
länet. 

Samma som aktivitet. 

Strukturer för livslångt 
lärande i enlighet med 
EU:s definition. 

Insatser för 
kompetensutveckling 
inom området attityder 
till arbete och 
försörjning. Digitalisera 

Samverka med 
utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter 
i länet. 

Görs i olika nätverk och 
forum. 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

och förenkla möjligheten 
till livslångt lärande. 
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Strategiområden: En kompetent region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets 
och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, akademi och 
utbildningsanordnare, Arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga 
kompentensutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet. 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden 
i Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 
matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Under hösten 2022 
presenteras en 
kompetensbehovsprogn
os. 

Under hösten 2022 
presenteras en prognos 
över kompetensbehovet 
i länet. 

Påbörja planera 
framtagandet av en 
framtidsspaning som 
ska presenteras våren 
2024. 

Under hösten 2022 
påbörjas planering av 
en framtidsspaning som 
ska presenteras vart 
fjärde år. 

Tillhandahålla analyser 
och prognoser av privat 
och offentlig sektors 
behov av kompetens på 
kort och lång sikt som 
underlag för 
kompetensförsörjningsin
satser. 

Presentera en årlig prognos 
över kompetensbehov i 
länet på kort och lång sikt. 
Särskilt uppmärksamma 
kompetensnivå på 
kommunal och delregional 
nivå. En framtidsspaning tas 
fram en gång per 
mandatperiod. 

Regelbundna dialoger 
med företag och 
branschorganisationer 
för att fånga upp 
kompetensbehovet. 

 

Samla alla relevanta aktörer 
för ett utvecklingsarbete 
kring regional samverkan 
av validering. Samordna 
detta med deltagandet i 
Myndigheten för 
Yrkeshögskolans projekt 
Valideringslyft. 

Tillsammans med 
relevanta aktörer 
genomföra en 
workshopserie. 

Region Jönköpings län 
deltar i Myndigheten 
för Yrkeshögskolans 
projekt Valideringslyft. 
Detta projekt ska hjälpa 
oss att tillsammans med 
relevanta aktörer i länet 
att stärka en regional 
struktur för validering. 

Det bör finnas effektiva 
strukturer för validering 
på regional nivå. 

Utveckla en portal på RU:s 
webbsida som stöder 
effektiva strukturer för 
validering inom länet. 

Undersöka möjligheten 
av att etablera en portal 
för det livslånga 
lärandet där det är 
tydligt för individ och 
företag var man kan 
validera, utbilda och 
kompetensutvecklas. 

I syfte att tydliggöra 
och synliggöra en 
fungerande struktur för 
det livslånga lärandet. 

Säkerställa att det finns 
flexibla 
kompetensutvecklingsins
atser till genomförda 
valideringar. 

Stödja arbetsmarknadens 
parter och 
utbildningsanordnare att 
etablera flexibla 
kompetensutvecklingsinsats
er som är kopplade till 
genomförda valideringar. 

Arbeta för ett system 
för kontinuerliga 
kompetensutvecklingsin
satser till genomförda 
branschvalideringar i 
linje med projektet 

En av projektet 
"Framtidssäkrad 
industris" målsättningar 
är att söka etablera en 
systematisk och 
strukturerad modell för 
kontinuerliga 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Framtidssäkrad 
industris målsättning. 

kompetensutvecklingsin
satser efter genomförda 
kompetenskartläggning
ar och 
branschvalideringar. 

Arbeta för en SFI-
utbildning som möter 
arbetsmarknadens 
behov. 

I samverkan med 
kommunal vuxenutbildning 
och arbetsmarknadens 
parter arbeta för en SFI-
utbildning som kombineras 
med praktik. 

Ta del av och sprida 
Skolverkets projekt som 
handlar om att utveckla 
en SFI-utbildning som 
kombineras med 
praktik. 

Skolverket bedriver nu 
ett projekt med syfte att 
förbättra en SFI-
utbildning som 
kombineras med 
praktik. Några regioner 
deltar i detta projekt. Vi 
ska ta del av projektets 
resultat och försöka 
sprida dessa resultat i 
länet. 

Regelbundna 
dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Vi har etablerat ett 
samarbete med 
yrkeshögskoleaktörer i 
länet, YHSAM. I detta 
arbete ingår att ta fram 
kompetensprognoser 
och presentera dem för 
Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundet
s styrelse. 

Regional utveckling har 
en adjungerad plats i 
Länsbildningsförbundet
s styrelse. En viktig 
plats för dialog och 
samverkan. 

Kontinuerliga möten 
med olika 
representanter för 
Jönköping University i 
syfte att stärka 
kompetensförsörjning 
och 
kompetensutveckling i 
länet. 

Regional utveckling har 
idag kontakter med 
olika företrädare för 
Jönköping University 
såsom högskolans 
ledning, Spark, Encell 
och YH-ansvarig. 
Dessa dialogkontakter 
ska värnas och 
utvecklas. 

Utveckla samarbetet med 
Jönköping University, 
Yrkeshögskolutbildningsan
ordnare och folkbildningens 
organisationer i syfte att 
stärka det livslånga 
lärandet. 

Arbeta för en nationell 
tandläkarutbildning och 
ett nationellt center för 
tandvård vid Jönköping 
University. 

En förnyad ansökan om 
en nationell 
tandläkarutbildning ska 
lämnas in till 
regeringen i mars 2022. 
Regional utveckling 
deltar aktivt i arbetet att 
denna ansökan beviljas. 
Därmed kan också ett 
nationellt centrum för 
tandvård byggas upp. 

Det livslånga lärandet 
har ökat i hela länet. 

Stärka 
integrationsperspektivet i 
regionalt  

Vi stöder och 
medfinansierar 
regionala projekt som 
har ett starkt 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Kompetens- 
försörjningsarbete 

integrationsfokus inom 
kompetensförsörjning. 

Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla samarbetet med 
kommunernas 
vuxenutbildning i syfte att 
länet kan erbjuda regionala 
yrkesvuxutbildningar som 
möter arbetsmarknadens 
behov. 

Regelbundna 
dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningsche
fer. 

Vi träffar både 
vuxenutbildningschefer i 
det länsövergripande 
nätverket och i de tre 
kommungrupperingarna. 
Dialog om utbud av 
regionalt 
yrkesvuxutbildningar. Gå 
igenom 
kompetensprognosen i 
syfte att bygga 
utbildningar som möter 
arbetsmarknadens behov. 

Medverka i planeringen 
av utbud och inriktning 
av regionalt yrkesvux. 

Regelbundna träffar med 
länets vuxrektorer, dels 
länsövergripande, men också 
i de tre 
kommungrupperingarna. 
Den årliga 
kompetensprognosen 
används som underlag vid 
samtalen. 

Regelbundna 
dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningsche
fer. 

Vi träffar både 
vuxenutbildningschefer i 
det länsövergripande 
nätverket och i de tre 
kommungrupperingarna. 
Dialog om utbud av 
regionalt 
yrkesvuxutbildningar. Gå 
igenom 
kompetensprognosen i 
syfte att bygga 
utbildningar som möter 
arbetsmarknadens behov. 

Arbeta för att det etableras 
lärcentra i de kommuner som 
saknar sådana centra. 

Kartlägga om det 
finns motsvarigheter 
till lärcentra i de 
kommuner som 
saknar lärcentra. 

Verka för att det ska 
finnas lärcentra i alla 
länets kommuner som 
genom breda och 
efterfrågade utbildningar 
kan möta  näringslivets 
och det offentligas 
kompetensbehov och 
möjliggöra studier 
parallellt med arbete i 
hela länet. 

Verka för att alla relevanta 
utbildningsaktörer erbjuder 
kompetensförsörjningsmöjlig
heter i dessa lärcentra. 

Inspirera till att stöd 
finns för studerande 
att erhålla utbildning 
hos relevanta 
utbildningsaktörer i 
kommunala 
lärcentra. 

Föra dialog om och på 
vilket sätt som dessa 
lärcentra kan vara viktiga 
noder för livslångt 
lärande. 

Bidra till etablering och 
utveckling av 
kommunala lärcentrum i 
hela länet. 

Särskilt uppmärksamma 
digitaliseringens möjligheter 
för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Följa upp projektet 
"Den digitala 
noden". 

Campus Värnamo 
planerar att starta 
projektet "Den digitala 
noden". I detta projekt 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

ska digitaliseringens 
möjligheter undersökas 
och tydliggöras. Regional 
utvecklings ska delta i 
detta projekt. 

Folkhögskolors och 
studieförbunds 
möjligheter att stärka det 
regionala 
kompetensförsörjningsar
betet tillvaratas. 

Utveckla samarbetet med 
Länsbildningsförbundet samt 
folkhögskolor och 
studieförbund. Konkretisera 
den roll som folkbildningens 
aktörer kan spela i det 
regionala kompetens-
försörjningsarbetet. 

Delta i 
Länsbildningsförbun
dets styrelsemöten. 

Regional utveckling är 
adjungerade i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. I styrelsen förs 
dialog om hur 
folkbildningen kan spela 
en aktiv roll i det 
regionala 
kompetensförsörjningsar
betet. 
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Strategiområden: En global Region 
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen 
skapar förutsättningar för länet att bli en långsiktig 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 internationalisering- och exportambitioner. 
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt 
konkurrenskraftigt län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 
riktning. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla utbytet med 
andra länder och regioner 
för att skapa lärande och 
samverkan. 

Grundläggande arbete 
för internationellt 
samarbete. 

Lärande och samverkan 
på EU-arenan förutsätter 
god samverkan, 
prioritering och 
specialisering på 
hemmaplan. Arbetet 
behöver förhålla sig till 
prioriteringar i den 
regionala 
utvecklingsstrategin, till 
strategin för smart 
specialisering och till 
EU:s strukturfonder som 
ett verktyg för att på sikt 
bli starka på EU-arenan. 

Främjande av mänskliga 
rättigheter 

Sprida information kring 
mänskliga rättigheter 
med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Att med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa 
Direkt Jönköpings län 
informera om och bidra 
till Konferensen om 
Europas Framtid. 

Konferensen om Europas 
framtid är en rad debatter 
och diskussioner där 
människor från hela EU 
kan dela med sig av sina 
idéer och bidra till att 
skapa vår gemensamma 
framtid. 

Bedriva lärande för 
Agenda 2030 

Utveckla förmågan att 
använda Agenda 2030 
som utgångspunkt i 
regionalt 
utvecklingsarbete. 

Bidra med internationellt 
perspektiv i Agenda 
2030-samverkan i länet. 

Regional utveckling 
deltar genom sektionen 
för hållbarhet i länets 
samverkansgrupp för 
Agenda 2030. Gruppen 
stöttar och samverkar 
med länets kommuner. 
Det internationella 
perspektivet kan bidra 
med nya perspektiv och 
fungera inspirerande för 
insatserna. 

Främjande av demokrati 
i ett europeiskt 
perspektiv. 

Att informera om och 
bidra i Konferensen om 
Europas Framtid – en 

Att skapa träffytor för 
dialoger utifrån ett EU-
perspektiv med 

En framgångsfaktor för 
engagemang är sakfrågor 
där EU påverkar. 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

medborgardialog 
initierad av Europeiska 
Kommissionen. 

utgångspunkter i den 
regionala 
utvecklingsstrategin. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Omvärldsbevakning av 
EU-arenan utifrån 
prioriterade delstrategier 
i RUS primärt genom 
Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

Arbetet är 
förutsättningsskapande 
för att höja kunskap och 
på sikt förmåga för ett 
framgångsrikt arbete på 
EU-arenan 

Ta fram 
omvärldsanalyser 

Uppdatera utvalda 
relevanta delar av 
statistik utifrån 
socioekonomisk analys 
för Småland och Öarna. 

Inför programstart av 
strukturfonderna 
uppdateras relevanta 
delar av 
beräkningsunderlaget i 
den socioekonomiska 
analysen. Främst ligger 
fokus på pandemins 
konsekvenser på 
arbetsmarknaden och att 
få så färskt underlag som 
möjligt inför skrivande 
av regional 
handlingsplan för 
Europeiska 
Socialfonden. 

Omvärldsanalys utifrån 
länets perspektiv 

Utveckla och genomföra 
strategiskt riktade 
beställningar till 
Brysselkontoret 

Att utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin och 
dess prioriterade 
delstrategier utarbeta ett 
länsspecifikt dokument 
och att genom bland 
annat 
kontaktpersonsgrupp, 
chefsgrupp och styrgrupp 
bida till den löpande 
dialogen inom 
samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South 
Sweden. 

Det länsspecifika 
dokumentet utgår från 
redan beslutade strategier 
och prioriteringar och är 
en av utgångspunkterna 
för verksamhetsplanen 
inom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder. 

Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

Mobilisering internt och 
externt med fokus på 
EU:s programperiod 
2021-2027. 

EU:s nya programperiod 
beräknas starta upp med 
utlysningar under 2022. 

Nyttjande av EU-
medel 

Att aktivt arbeta bland 
länets aktörer för att 
skapa EU-projekt som 
bidrar till utveckling av 
länet för att utnyttja Samordning i Småland 

och Öarna av uppdraget 
Region Jönköpings län har 
sedan våren 2020 samordnat 
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Delmål Uppdrag Aktiviteter Beskrivning 

att ta fram operativt 
program för Europeiska 
Regionala 
Utvecklingsfonden 
2021-2027. 

de fyra länens gemensamma 
arbete inför kommande 
programperiod 2021-2027. 
Uppdraget kommer från 
Näringsdepartementet och 
stöds av Tillväxverket. 
Uppdraget förväntas slutföras 
under 2022. 

EU:s potential gällande 
regionala medel. 

Samordning i Småland 
och Öarna kring 
framtagande av regional 
handlingsplan för 
Europeiska 
Socialfonden. 

Region Jönköpings län har 
sedan våren 2020 samordnat 
de fyra länens gemensamma 
arbete inför kommande 
programperiod 2021-2027. 
Uppdraget kring att ta fram 
regional handlingsplan för 
Europeiska Socialfonden 
förväntas komma från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
under kvartal 4 2021 
alternativt 2022. Uppdraget 
förväntas slutföras under 
2022. 

Etablera nätverk och 
fokusera på strategiska 
utvecklingsområden 
som möjliggör påverkan 
på EU-arenan och 
internationella 
partnerskap som grund 
för arbete mot 
ramprogram och 
sektorsprogram. 

Grundläggande arbete 
för att öka kunskap 
kring och förmåga att 
verka på och dra nytta 
av EU-arenan. En 
förutsättning är 
samordning, prioritering 
och specialisering på 
hemmaplan. 

EU:s programperiod 2021-
2027 ger goda förutsättningar 
för inledande arbete som 
stärks av regionala medel och 
EU:s strukturfonder. Detta ger 
förutsättningar för 
klusterutveckling, samordning 
och specialisering för att 
skapa kraft i framtida 
arbete  inom 
konkurrensutsatta fonder och 
program inom EU. 

Delta i Europaforum. Delta och sprida 
information om 
Europaforum som 
arrangeras i Halland 
inom samarbetet för 
Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

 

Att bidra till EU-
kommissionens 
kampanj Europa i min 
region för att visa på 
den nytta EU-medel 
skapar för länets 
utveckling. 

Syftet med kampanjen är att 
EU-projekt runt om i Europa 
ska sprida kunskap om vad de 
gör för nytta i samhället. 

Intresse av EU Genomföra satsningar 
och samarbeten för att 
informera om EU och 
om EU:s fonder. 

Att genom värdskapet 
för Europa Direkt 
Jönköpings län 
tillhandahålla 
information kring EU-
frågor. 

Region Jönköpings län är på 
uppdrag av EU-
kommissionen 
värdorganisation för Europa 
Direkt Jönköpings län. 
Pågående uppdrag avslutas 
2025. 
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Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 55(59) 
 

 

Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter 

 Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.  

 Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.  

 Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar.  

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Växthusgasutsläpp från flyg År -10% 

 Andel förnybar energi  i RJL's pool-, 
verksamhets- och transportbilar 

År 40 % 

 

Aktiviteter 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. 
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.  

 Ta fram en strategi för resfria möten.  

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara 
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per 
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.  

 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik.  

 Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet.  
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska 
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Andel särskilt farliga kemiska produkter som 
utretts 

År 100 % 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas 
målsättningar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Förskrivning av antibiotika i öppenvården År 250 recept/1000 inv 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Aktiviteter 

 Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp. Olika delar av 
kostpolicyn följs upp olika år. Beslut om ev. uppföljning via Stratsys fattas inför varje år i samråd mellan de 
tre ansvariga verksamheterna. 
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Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 57(59) 
 

 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste 
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.  

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Aktiviteter 

VO Återanvända inredning Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara 
återanvänd 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och 
bidra till minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2022 

 Klimatpåverkan kapitalförvaltning, ton 
CO2e/mnkr av portföljens innehavs totala omsättning 

År  

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter 

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner  

 Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.  
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Aktiviteter 

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt 
när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.  

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och 
icke-diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter 

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.  

 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.  

 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter.  

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger 
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter 

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.  

 Utöka användningen av universell utformning .  

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet  och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.  

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och 
tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner.  

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter 
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras 
erfarenheter och upplevelser. 

Aktiviteter 

 Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande.  

 Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande.  

 Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter.  

 Utveckla uppdraget som finskt förvaltningsområde genom ökad samverkan med den finska minoriteten i 
länet.  

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen 
för strategier, planer och program. 

Aktiviteter 

 Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter.  

 Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet  
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Aktiviteter 

 Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med 
utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Filmbyn 
Diarienummer: RJL 2021/2210 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Filmbyn, Småland 400 000 kronor i särskilt bidrag. 
2. Finansiering sker från Regionala utvecklingsmedel. 
3. Förskott av bidraget är möjligt. 

Sammanfattning  
Filmbyn ansöker om återstående medel från tidigare beslut för att fortsätta 
sin verksamhet. I det beslut som togs i Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet i nov 2015 beslutades om ett inriktningsbeslut för 
att stödja Filmbyn för åren 2017–2021 med högst 4 miljoner kronor, 
800 000 om året. Av detta stöd är hittills 3,6 miljoner utbetalat beroende på 
att Filmbyn öppnade för besökare först andra halvåret 2017. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Ansökan från Filmbyn daterad 2011-10-29 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-11-08 RJL 2021/2210 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Filmbyn 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Filmbyn, Småland 400 000 i särskilt bidrag. 
2. Finansiering sker från Regionala utvecklingsmedel. 
3. Förskott av bidraget är möjligt. 

 

Sammanfattning  
Filmbyn ansöker om återstående medel från tidigare beslut för att fortsätta sin 
verksamhet. I det beslut som togs i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet i nov 2015 beslutades om ett inriktningsbeslut för att stödja Filmbyn 
för åren 2017–2021 med högst 4 miljoner kronor, 800 000 om året. Av detta stöd 
är hittills 3,6 miljoner utbetalat beroende på att Filmbyn öppnade för besökare 
först andra halvåret 2017. 
 

Information i ärendet 
Eksjö kommun har under perioden bidragit med 2 miljoner till verksamheten. 
Numera har också fastigheten övertagits i ett kommunalt bolag och då sänktes 
även hyran. 
Filmbyn har trots pandemin kunnat öka sina besökssiffror och kommer under 
2021 att passera 11 000 besökare. Målet är att Filmbyn ska vara mer än en 
besöksanläggning och man siktar på att få 14 000 besökare 2022. 
Sedan öppnandet 2017 har man också utvecklat utemiljön kring Filmbyn med 
bland annat en lekplats och filmkulisser och numera driver man också 
restaurangen i anläggningen. 
Då det största intäktsflödet sker under sommartid i form av entréavgifter finns 
behov av förskott av likviditetsskäl. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Ansökan från Filmbyn daterad 2011-10-29 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/2210 

 
 

 

Beslut skickas till 
Filmbyn 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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Filmbyn Småland 

Verksamhetsbidrag 2022 

_J_ Regton 
CT' JönkOpings 11n 

2021 -10- 2 9' 

Regional u�iflft .. �-k-�00-.)/ cJ(t / 0 �
Att. Lena Bohman 
Regionledningskontoret 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

Bifogar tidigare ansökan om stöd samt beslut från nämnd arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet från 2015-11-24. 

Region Jönköpings län tog beslut om att stödja verksamheten med 4.000 tkr, under 2017 
utbetalades 400 tkr. Vi förfrågar inför 2022 om de kvarvarande 400 tkr. 

Eksjö kommun har under samma period medverkat med finansiering om 2.000 tkr. 

Eksjö kommun har medverkat till att fastigheten övertagits i kommunalt bolag och från och med 
2020 sänkt hyran med motsvarande 612 tkr/år. 

Under 2021 har också det kommunala bolaget medverkat till att sökt hyresstöd kunnat erhållas. 

Trots pandemin kommer besöksrekord nås under 2021 med över 11.000 till utställningen. 

Målet för Filmbyn är att vara mer än en besöksanläggning. I budget för 2022 räknar vi med 
14.000 besökare till Filmby:s utställning. Då verksamheten omfattar separata utställningar, 
seminarier och aktiviteter inom pedagogik är den en aktvitetsplats för boende, skolor i regionen, 
föreningsliv och näringsliv . 

.............. � ... s y en ec 
rdf. Ideela föreningen Barnfilmbyn M-lund 

Bilagor; 
Nämnd ANA udrag

Ansökan om stöd 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Remiss - Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
Diarienummer: RJL 2021/1823 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
Besöksnäringsstrategi 2030, En året-runt-destination, strategi för Kalmar län 
som besöksdestination möt 2030.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05 
• Förslag till yttrande daterad 2021-12-15 
• Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar län 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(1) 

 2021-11-05 RJL 2021/1823 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar 
län 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
Besöksnäringsstrategi 2030, En året-runt-destination, strategi för Kalmar län som 
besöksdestination möt 2030.  

Information i ärendet 
Region Jönköpings län ser positivt på besöksnäringsstrategin men vill betona 
vikten av samarbetet inom Småland ännu mer. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05 
• Förslag till yttrande daterad 2021-12-15 
• Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar län 

Beslut skickas till 
Region Kalmar län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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YTTRANDE 1(1) 

 2021-12-15 RJL 2021/1823 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Region Kalmar län 
      
            
 

Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar 
län 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Besöksnäringsstrategi 
2030, En året-runt-destination, Strategi för Kalmar län som besöksdestination mot 
2030. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget till besöksnäringsstrategi 
men har några mindre synpunkter. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ser positivt på kopplingen i strategin till Agenda 2030 och 
den nationella besöksnäringsstrategin. En året-runt-destination ger ett mer hållbart 
län då man minskar risken för överturism under sommaren.  
Men Region Jönköpings län vill framhålla vikten av samarbetet i Småland ännu 
mer. Som det står i strategin så ser besökarna inga gränser mellan kommuner och 
län. Detta gör samarbetet kring varumärket Småland mycket viktigt. 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Per Eriksson 
Ordförande nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2021-06-17

Ärendenummer 
RUN 2021/257

Regionala utvecklingsförvaltningen
Näringsliv och kultur
 

Regionala utvecklingsnämnden

Remissversion av 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut 
redovisat förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på remiss till 
berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021.

Bakgrund
Kalmar län är en av Sveriges största besöksregioner med en stor och växande 
turismnäring som bygger på länets höga natur- och kulturvärden. Den ingår 
som en del i Region Kalmar läns arbete med Smart specialisering. Näringen 
består nästan uteslutande av mindre företag och den skapar många 
arbetstillfällen, inte minst instegsjobb. I nuläget är det sommarmånaderna 
som genererar flest besökare. Där ligger länet på en fjärde plats i Sverige 
efter storstadsområdena.
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska samla besöksnäringen och dess 
främjare kring en gemensam inriktning för framtiden och ge ett stöd åt 
beslutsfattande och det dagliga arbetet på regional nivå. Den ska också vara 
en vägledning för kommunerna i Kalmar län när de utformar sina egna 
kommunala turismstrategier.
Strategin är kopplad till den nationella strategin som är beslutad av 
regeringen och framtagen av Näringsdepartement år 2021 samt till 
betänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring, SOU 2017:95.
Med denna strategi siktar besöksnäringen i Kalmar län in sig på den 
utmanande men mycket önskvärda visionen om att bli en verklig året-runt-
destination. Detta eftersom det bedöms ge så många goda effekter för såväl 
besökare, näringsidkare och invånare. 
Den kommer att kopplas mot treåriga handlingsplaner som tas fram i 
samarbete med kommuner och regionala aktörer. I handlingsplanerna bryts 
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Region Kalmar län
Datum
2021-06-17

Sida
2 (2)

strategin ned i mål, aktiviteter och projekt samt vem som är ansvarig för 
insatserna.
Besöksnäringsstrategin ska när så är lämpligt integreras i andra relevanta 
regionala strategier, plattformar och planer.
Kopplingar till besöksnäringsstrategin finns i alla prioriterade områden 
länets regionala utvecklingsstrategi: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, 
God miljö för barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt 
konkurrenskraft. Utöver det finns även det tre horisontella perspektiven med; 
kompetensförsörjning, digital omställning och internationalisering.
Agenda 2030 och Barn- och ungdomsperspektivet genom Barnkonventionen 
har särskilt beaktas och finns med som ett inledande avsnitt i strategin. 

Tidplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de 
aktörer som finns omnämnda i bilagan remissinstanser. Svar på 
remissförfrågan önskas senast den 31 december 2021. Beslut om 
handlingsplan för 2022-2024 tas av regionala utvecklingsnämnden i början 
av år 2022. Beslut av den slutliga versionen förväntas ske i 
regionfullmäktige under våren 2022. 

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör

Karin Ekebjär                       
samordnare besöksnäring

Bilagor
1. Remissversion Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län
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Bakgrund
Kalmar län är en av Sveriges största turismregioner med en 
stor och växande besöksnäring som bygger på länets höga 
natur- och kulturvärden. Näringen består nästan uteslutande 
av mindre företag och den skapar många arbetstillfällen, inte 
minst instegsjobb. I nuläget är det sommarmånaderna som 
genererar flest besökare, där ligger vi på en fjärde plats i  
Sverige efter storstadsområdena.

Det finns ett stort behov av att utveckla näringen på ett håll- 
bart och långsiktigt sätt, hitta ytterligare intäktskällor året 
runt och öka produktiviteten för att skapa förutsättningar för 
ökade investeringar i både anläggningar, marknadsföring 
och personal. Goda förutsättningar finns för att vidareutveck-
la turismen och den har inte bara en viktig roll som intäkts- 
källa utan även för att skapa attraktion som leder till ökad 
inflyttning och en välmående befolkning.

Varför en besöksnäringsstrategi?
Besöksnäringen skiljer sig från många andra näringar på det 
viset att den består av många olika aktörer där ingen ensam 
äger hela erbjudandet. Destinationen består av den gemen-
samma prestationen från de som erbjuder reseanledningar, 
boende, mat och dryck etc. Transporten är inte att förglöm-
ma, liksom underhåll av natur- och kultur, oavsett om den är 
reseanledning eller kuliss. En förflyttning åt något håll funge-
rar bara om tillräckligt många stora och små aktörer väljer att 
gå åt ungefär samma håll. 

Besöksnäringen ingår som en del i Region Kalmar läns 
arbete med Smart specialisering, som är ett arbetssätt för 
att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom de områden 
där en region har störst potential.

Besöksnäringsstrategin ska:  

• skapa samsyn hos besöksnäring och dess främjare och 
andra berörda aktörer runt omvärldsförändringar, strategiska 
vägval, möjligheter och hot framöver. 

• samla besöksnäring och dess främjare runt en gemensam 
inriktning för framtiden.  

• ge stöd i beslutsfattandet och det dagliga arbetet på den 
regionala nivån som ska leda arbetet framåt. 

Strategin är kopplad till den nationella strategin som är 
beslutad av regeringen och framtagen av Näringsdeparte-
ment år 2021 samt till betänkandet Ett land att besöka - En 
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, 
SOU 2017:95.

Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska vara en hjälp  
för kommunerna i Kalmar län när de utformar sina egna 
kommunala turismstrategier.

Till Besöksnäringsstrategin kommer Region Kalmar län att 
koppla treåriga handlingsplaner. I dessa handlingsplaner 
bryts strategin ned i konkreta mål och aktiviteter, ibland 
utformade som avgränsande projekt. I handlingsplanerna 
framgår också tydligt vem som är ansvarig för insatserna. 
Första handlingsplanen sträcker sig mellan 2022 och 2024.

Kopplingar och synergieffekter  
med andra strategier
Flera regionala och nationella strategier har betydelse för 
besöksnäringen och vice versa. Besöksnäringsstrategin ska 
därför kopplas till andra relevanta strategier, plattformar och 
planer. Hur arbetet med och kopplingar till andra strategier 
genomförs kommer att fångas upp i de treåriga handlings-
planerna. Här har vi valt att presentera kopplingar till tre 
huvuddokument vi har att förhålla oss till: 

Agenda 2030

FN:s medlemsländer har förbundit sig till 17 globala hållbar-
hetsmål som ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige 
ibland refererar till dem som Agenda 2030. Målen handlar 
om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I detta har besöks- 
näringen en viktig uppgift – att medverka i skapandet av 
framtidens hållbara samhälle.

Kalmar läns besöksnärings-
strategi mot 2030
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Länets besöksnäringsstrategi har tydligast koppling till 
följande Agenda 2030-mål: 

Mål 8 |  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utöver dessa kommer vi att involvera följande mål  
i det kommande strategiska arbetet:

Mål 3 | God hälsa och välbefinnande 

Mål 4 | God utbildning

Mål 6 | Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7 | Hållbar energi för alla

Mål 12 | Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 14 | Hav och marina resurser

Mål 16 | Fredliga och inkluderande samhällen

Regional utvecklingsstrategi

Klimat att växa i – så heter Kalmar läns utvecklingsstrategi. 
Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns 
olika aktörer tillsammans har tagit fram. Kopplingar till  
besöksnäringsstrategin finns i alla prioriterade områden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 

Utöver det finns det tre horisontella perspektiv; kompetens-
försörjning, digital omställning och internationalisering som 
alla finns med i Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län.

Den regionala utvecklingsstrategin är i sin tur väl förankrad i 
regeringens Nationella strategi för hållbar regional utveck-
ling i hela landet 2030.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 
Sverige är juridiskt bundet till konventionens bestämmelser. 

I vårt arbete med besöksnäring och turism i Kalmar län vill 
vi införliva barnkonventionen så att det blir en horisontell 
dimension att arbeta efter. Det ska vara bra för barn som 
besöker oss men också för barn som växer upp här.

Vi vill att länets besöksnäring ska vara känd, tillgänglig och 
anpassad för barn. Det kan handla om att barn får tycka till 
om våra besöksmål och upplevelser till att tillhandahålla 
flytvästar för barn, erbjuda mindre portioner på restaurang-
erna eller garantera att det inte finns spöken under sängen.

Fyra av artiklarna i  

Barnkonventionen  
utgör grundläggande principer:

• Alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras 
(artikel 2)

• Vid alla åtgärder som rör barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara bar-
nets bästa (artikel 3)

• Alla barn har rätt till liv, utveckling och 
överlevnad (artikel 6)

• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening 
i alla sammanhang som rör barnet. Bar-
nets åsikt ska respekteras och beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad 
(artikel 12)

Illustration | Azote Images för Stockholm Resilience Centre
Agenda 2030 | www.globalamalen.se 
Kalmar läns utvecklingsstrategi | www.regionkalmar.se 
Barnkonventionen | www.unicef.se/barnkonventionen

EKONOMISKA

SOCIALA

MILJÖMÄSSIGA

121



7

I strategiarbetet har vi systematiskt utgått ifrån besöksnäringens tre 
grundpelare, de som avgör om en plats har förutsättningar att lyckas 
bli en framgångsrik destination: 

• Attraktivitet | landskap, historia, kultur och natur – både naturligt 
givna och skapade reseanledningar.

• Turistisk infrastruktur | såsom boendeanläggningar, restauranger, 
vandrings- och cykelleder, paketerade upplevelser och sådant som 
gör det lätt att vistas på orten som tillfällig besökare.

• Tillgänglighet |

- Fysisk tillgänglighet som flygplats, vägar, tåg-, buss- och båt- 
förbindelser eller broar. 

- Digital tillgänglighet – är det lätt att hitta inspiration om destina-
tionen, planera och boka?

Om framtid och 
strategi
För framtidsinriktat strategiskt utvecklingsarbete gäller det 
att ta vara på de insikter som görs kring omvärld och framtid. 
Den här besöksnäringsstrategin vilar på de tre stadiga ben som 
krävs för att skapa robusta strategier för vad man SKA göra: 
BÖR – VILL – KAN. 

Robusta strategier vilar på tre ben. 

VILL

KAN BÖR

SKA

Fysisk och 
digital 

tillgänglighet

Attraktivitet

Turistisk 
infrastruktur

Tre förutsättningar för en  
framgångsrik destination. 

 Figur 1 | KAIROS FUTURE 
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”En vardag där tillgången 
till kvalitetstid och djupare 
umgänge minskar, bidrar också 
till en fortsatt efter-frågan på 
meningsfulla upplevelser som 
för oss samman”

Växande meningskapare i livet
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En stormande omvärld –  
men möjligheter på lång sikt
I skrivande stund, i juni 2021, råder det fortfarande mycket 
osäkerhet i det korta perspektivet. Många gränser är fortfa-
rande stängda, regler, uppmaningar och rekommendationer 
slår fortfarande mot besöksnäringen och skapar hinder för 
internationellt resande. Även om vaccineringen har kommit 
igång så finns det fortfarande en del frågetecken kring hur 
länge vi behöver vänta tills en tillräckligt stor del av befolk-
ningen är vaccinerad. Många ställer sig frågan om restriktio-
ner är något vi behöver vänja oss vid i vår vardag även under 
en längre period. 

Detta är dock en strategi som ska vara gällande till år 2030 
och på längre sikt finns det flera trender som bedöms som 
stabila och som pekar ut en tydlig riktning om vart vi är på 
väg. Vissa av trenderna innebär möjligheter för Kalmar län 
och som vi har stor potential att vidareutveckla, andra trender 
innebär utmaningar som vi behöver bemöta och hantera.

Ökat fokus på det hållbara
De allt större klimatutmaningarna och en, på sikt, ökande 
turism innebär att arbetet med långsiktig hållbarhet blir en 
allt större och viktigare del av destinationsutvecklings- 
arbetet. Även om miljön ofta står i fokus, så är det framåt 
också viktigt att det skapas förutsättningar för lönsamhet hos 
företagen (ekonomisk hållbarhet) och att det skapas platser 
där människor trivs, mår bra, kan träffas, känna sig trygga 
samt bo och verka året runt (social hållbarhet). Det är tydligt 
att idag är hållbarhet inget vi längre kan välja att arbeta med 
utan alltmer en hygienfaktor. Konsumenter förutsätter att fö-
retag, organisationer och destinationer, synligt och tydligt, tar 
ansvar för miljö, klimat och samhälle och väljer bort de som 
inte gör det. Som ett led i denna utveckling mot en långsiktig 

hållbar besöksnäring kan vi se hur det på många håll utveck-
las nya system, affärslösningar och kompetens inom energi-
system, transport och logistik samt cirkulär ekonomi. 

Växande meningskapare i livet
I takt med att en allt större del av vår konsumtion läggs på 
upplevelser ser vi att våra förväntningar på dessa upple-
velser ökar. Dagens resenärer nöjer sig inte längre med att 
vara passiva betraktare, utan söker interaktiva upplevelser 
och berättelser som engagerar. Samtidigt ser vi att beho-
vet av återhämtning och vila är fortsatt starkt i en allt mer 
snabbrörlig och hektisk vardag. En vardag där tillgången till 
kvalitetstid och djupare umgänge minskar, bidrar också till 
en fortsatt efterfrågan på meningsfulla upplevelser som för 
oss samman. Efterfrågan på naturupplevelser ökar, inte bara 
som avkoppling utan också som adrenalinkälla. 

Allt fler resvana besökare ställer krav på en ständig utveck-
ling av befintliga erbjudanden och nyskapande. Inte minst 
då konkurrensen ökar och utbudet av upplevelser är större 
än någonsin. I en värld där den moderna ”marknadsföring-
en” till stor del handlar om att få besökare att dela med 
sig av sina upplevelser i sociala medier blir det unika och 
spektakulära viktigt. Funktion är inte längre nog och estetiskt 
tilltalande upplevelser tillskrivs allt högre värde. 

Ökad makt för den som äger  
kunddata och har direktkontakt  
med kunden
Mot 2030 kan vi förväntas oss att det kommer bli allt van-
ligare med individanpassade upplevelser och många 
konsumenttrender visar på en alltmer personligt anpassad 
köpprocess. För att få bästa möjliga upplevelse och tillgång 

BÖR | Omvärldsanalysen beskriver  
de externa förutsättningarna
När denna strategi författas befinner sig världen och Sverige fortfarande mitt i Covid-19 pandemin som bröt ut 
under våren 2020. Pandemin har ställt mycket på ända och har inneburit en stor prövning för besöksnäringen. 
Många företag, destinationer och organisationer har drabbats hårt och besöksnäringen är under rekonstruktion. 
På sikt så kommer dock det mesta att byggas upp på nytt och stora delar av besöksnäringen kommer, likt en 
fågel Fenix, slå ut sina vingar för att återigen flyga uppåt och framåt. Under pandemin har vi sett hur flera tren-
der accelererats och hur andra har tappat fart. Mot 2030 kommer besöksnäringen sannolikt också att behöva 
hantera flera strategiska osäkerheter och utmaningar.
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till appar och tjänster som förenklar och förhöjer våra liv fort-
sätter vi att dela med oss av vår personliga data, trots höjda 
röster kring problematiken med integritet.

De som i framtiden äger konsumentdata och kundkontakten 
kommer vinna slaget om konsumenten. Idag ser vi hur stora 
online travel agencys (OTAs) växer sig starkare och hur stora 
aktörer som Google utvecklar verktyg för turister baserad 
på den kunddata de samlar in. För destinationen blir det allt 
svårare att äga kundkontakten och man kommer behöva 
förhålla sig till nya spelregler och hitta nya tekniska lösningar, 
samla in besöksdata på eget bevåg eller köpa/få tillgång till 
besöksdata av de stora aktörerna.

”I takt med att 
mycket blir allt 
mer digitaliserat 
och high tech så 
ökar även värdet 
av det personliga 
bemötandet.”

Ökande förväntningar på anpassad 
kundresa och upplevelse
Människor blir erbjudna allt bättre mobila verktyg för att 
kunna göra vad de vill, hur de vill, när de vill, där de är.  
Mobilen är vårt nya hem, vi bär den alltid med oss, med 
nästan allt vi behöver, likt Skalman. Smartphoneutvecklingen 
är därmed en viktig komponent i människors förändrade 
köp- och konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. 
Artificiell Intelligens gör det möjligt att analysera stora mäng-
der kunddata och kommer vara ett verktyg för att individuali-
sera kundresan och upplevelsen. Samtidigt introduceras nya 
tekniska hjälpmedel i vår vardag som röststyrning, wearables 
och smarta hem vilka kommer att forma framtidens köp- 
process. VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) 
skapar nya möjligheter att testa och förstärka upplevelser. 
Särskilt AR har stor potential som en förstärkare av den fysis-
ka upplevelsen genom informationslager eller rörligt materi-
al som levandegör statiska objekt. I takt med att mycket blir 
allt mer digitaliserat och high tech så ökar även värdet av det 
personliga bemötandet. Att kunna erbjuda både high tech 
och high touch kommer därmed bli viktigt i framtiden.

Hållbara transporter blir viktigare 
och nya alternativ växer fram 
De kommande 10 åren kommer behovet av klimatsmarta 
transportsätt öka. I takt med utvecklingen på området så 
håller, vid sidan av traditionellt miljövänliga transportsätt som 
tåget, även bilen och flyget på att bli allt mer miljövänliga 
alternativ. Flygplan som drivs av biobränsle, vätgas och el 
kan bidra till ett mer hållbart resande. Elektrifieringen går i 
rask takt och enligt prognoser från internationella Energi-
rådet förväntas försäljningen av elbilar globalt öka kraftigt 
mot 2030. Handelskammaren har uppskattat att vi om 10 år 
kommer ha 2,6 miljoner elbilar på våra vägar. Samtidigt tar 
tekniken inom självkörande fordon stora kliv framåt, vilket 
kan skapa alternativ till buss som kollektivtrafikval. Utveck-
lingen av höghastighetståg går framåt, koncept som Hyper-
loop börjar ses som ett reellt hållbart alternativ och vi ser att 
drönare utvecklas vilket kan komma att hjälpa besökare att 
nå ”den sista milen”.

När lönsamheten utmanas ökar  
incitamenten för automation och  
digitalisering
Mycket talar för att framtiden kommer vara alltmer automa-
tiserad. Vi kan se hur många fysiska och kognitiva tjänster 
automatiseras i högt tempo och hur maskiner kan lära sig 
genom att själva iaktta mänsklig interaktion, i såväl fysiska 
som digitala arbetsflöden. Stora delar av kundresan, från 
beställning till betalning, håller på att automatiseras, och vi 
ser hur AI används i allt större utsträckning i kundservice i 
form av chatbots och röstassistenter. 
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Mot 2030, står mer än 50% av de arbetsuppgifter som finns 
i dagens jobb inför risken att försvinna in i den ”automa-
tiserade sektorn” visar analyser av arbetsmarknaden och 
utsikterna för automation. I en bransch som traditionellt 
opererar med låga marginaler finns det också potential för 
ökad lönsamhet. 

Det digitala möjliggör fler och  
nya besökare
Mot 2030 kommer den tekniska utvecklingen bidra till att 
göra det möjligt att i allt större utsträckning besöka platser, 
evenemang och event digitalt oavsett var vi befinner oss i 
världen och oavsett storleken på vår reskassa, i sökande efter 
information och inspiration.

Framtidens event kommer troligtvis i större utsträckning att 
kännetecknas som hybrida. Pandemin har satt fart på digitali-
seringstrenden och medfört att allt fler människor accepterat, 
behärskar och uppskattar möten och upplevelser på distans. 
Alltmer vana användare och en digital upplevelseindustri i 
medvind bäddar för nya affärsmodeller för event av olika slag 
där vi blir allt skickligare på att skilja mellan vad som blir bäst 
fysiskt och vad som har fördelar digitalt. 

Konsekvensanalys av omvärlds- 
förändringar som ingångsvärden  
till strategin
Under arbetet med strategin involverades många aktörer 
som fick möjligheten att tänka till runt konsekvenserna av 
dessa trender. Vad innebär omvärldsförändringarna för  
destinationens förutsättningar att lyckas mot 2030? Vilka  
hot och möjligheter behöver strategin möta eller ta vara på? 
Besöksnäringsstrategin bygger delvis på den analysen1.  
De kommande 10 åren kommer det också bli viktigt att vara 
beredd på och planera för osäkerheter på längre sikt. Vi 
ser flera tendenser som tyder på att de kommande 10 åren 
kommer att bli röriga, med politisk oro, globala konflikter, 
klimatförändringar med potentiella följdeffekter samt snabb 
teknisk utveckling med både möjligheter och risker.

Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade 
köp- och konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. 

Utifrån dessa omständigheter, hur ser 
då Kalmar läns förutsättningar ut som 
besöksdestination?

1) Mer utförlig beskrivning av de hot och möjligheter som identifierats under  
processen går att läsa i Appendix A.
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”Det kommer bli viktigt att 
paketera och skapa en mer 
enhetlig produkt samt att 
nyttja de möjligheter tekniken 
och digitaliseringen medför. ”

Säsongsbetonat och till viss 
del fast i gamla hjulspår
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En etablerad besöksdestination 
med utvecklingspotential
En av Kalmar läns stora styrkor är att det är en etablerad be-
söksdestination med redan stora besöksströmmar, med flera 
kända varumärken och starka attraktioner på flera platser och 
orter, som dessutom har internationell dragningskraft. Det 
finns många pärlor att upptäcka som tillsammans skapar en 
destination i toppklass. Samtidigt finns det plats att växa, det 
finns en stolthet, passion och vilja att vidareutvecklas och det 
finns i Kalmar län en struktur på plats som möjliggör ett ökat 
regionalt samarbete. Drivna entreprenörer med lång erfaren-
het av samverkan och partnerskap samt spännande företag 
som bygger på framtida innovation skapar goda förutsätt-
ningar. Andra styrkor att bygga vidare på mot 2030:

• Ett varierat landskap med unik, oexploaterad natur och 
miljö där det går att finna både skogar och sjöar samt 
kust- och skärgårdsmiljöer. 

• Ett bra geografiskt läge dit det är relativt lätt att ta sig 
med bil och tåg från alla tre storstadsregioner och med 
en flygplats som möjliggör för mer långväga besökare.

• Ett spännande och tillgängligt kulturliv med en historisk 
närvaro i flera stadsmiljöer. Musik och evenemang som 
lockar många besökare och som har potential att öka 
tillflödet av besökare året runt.

• Mat och dryck att bygga vidare på, ett odlingslandskap 
som skapar möjligheter för lokal mat.

• Professionella företagare och entreprenörer, ett värdskap 
av hög klass samt en lokalbefolkning som har en vana och 
vilja att ta emot och möta turister.

Säsongsbetonat och till viss del fast  
i gamla hjulspår
Som många andra platser är många deldestinationer i Kalmar 
län alltför säsongsbetonade. Utbudet av upplevelser, aktivi-
teter och mat och dryck är mer koncentrerat till sommaren, 
det saknas inomhusarenor för större evenemang och trans-
porter i form av färjelinjer går inte året runt. Kommunikatio-
nen och marknadsföringen behövs stärkas och kännedomen 
utanför våra närmarknader upplevs vara låg. Samverkan 
mellan region-destination-näringsliv behöver förbättras 
och det finns i dagsläget bristande kunskap om besöksnä-

ringens betydelse för Kalmar län och hur den kan vara en 
kraft för landsbygdsutvecklingen. Länet är också i behov av 
föryngring, att fler unga flyttar hit för att motverka den ut-
veckling mot en åldrande befolkning vi ser just nu.

Möjligheter till att flytta positionerna 
som destination året runt och öka in-
flyttningen för att bo, leva och verka

Deltagarna i strategiprocessen ser goda möjligheter att ta 
vara på det ökade intresset för att resa till och i Sverige för 
att hitta nya säsonger. Det finns möjligheter att ta fram fler 
året-runterbjudanden, arbeta med evenemang, kultur och 
idrottsturism samt ta vara på outnyttjad boendekapacitet 
på flera platser. Intresset för natur, friluftsliv och hållbarhets-
frågor skapar också goda möjligheter för Kalmar län att 
utmärka sig som en hållbar besöksdestination. Turismen ger 
förbättrad livskvalité för boende, gör platsen mer attraktiv 
för inflyttande och genom pandemin ökade möjligheterna 
till distansarbete vilket gör att fler vill flytta från storstäderna. 

Det kommer bli viktigt att paketera och skapa en mer en-
hetlig produkt samt att nyttja de möjligheter tekniken och 
digitaliseringen medför. Det har också identifierats potential 
att förädla många befintliga produkter och på så vis skapa 
möjligheter till ökad lönsamhet. 

Klimatförändringar och risk att  
inte ”hänga med”
Flera hot identifieras som en konsekvens av klimat- 
förändringarna, både ett minskat resande och att plats-
ens attraktivitet riskerar att minska som en konsekvens 
av bland annat höjda havsnivåer, skadade kulturmiljöer 
och vattenbrist. Att hållbarhetsarbetet inte tar de steg 
som krävs, att det inte investeras i infrastruktur, att vi inte 
hänger med i den digitala utvecklingen samt att inte 
lyckas hantera ökade konkurrensen är reella hot mot 2030 
som framkommit under processen. Kompetensbrist inom 
besöksnäringen, att kompetenstappet under pandemin 
har varit stort och att konkurrensen från andra branscher 
ökar nämns också som något som kan komma att bli ett 
hot framåt.

KAN | Strategin tar avstamp 
i nuläget
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Kalmar län 2030
En året-runt-destination

En attraktiv plats för besökare, företag och invånare 
– tolv månader om året

Hållbarhet utifrån tre aspekter | miljömässigt, ekonomiskt och socialt

Öka antalet besökare 
september till maj

Besöksnäringsanpassad 
infrastruktursutveckling

Strategisk  
kompetensförsörjning  
och utveckling

Analysera utveckling, 
omvärldsbevakning  
mot framtiden

Stimulera  
affärsutveckling

Stötta produkt-
utveckling

Attrahera 
etableringar och 
investeringar

Marknadsför  
modigt

Ökad lönsamhet  
för företagen

Ökat engagemang i  
besöksnäringen hos befolkningen
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Mission

Mål 2030

Hur?

Förutsättningar och förhållningssätt Figur 2 | KAIROS FUTURE 
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Kalmar län 2030 |  
En året-runt-destination

År 2030 har vi lyckats med det få andra destinationer har 
uppnått, vi är en året-runt-destination! 2030 är Kalmar län en 
attraktiv plats för besökare, företagare och invånare – tolv 
månader om året. En framgångsrik och efterfrågad destina-
tion som även ökat sin attraktionskraft för inflyttare och nya 
etableringar. Här finns:

• Utmärkta förutsättningar för drivna företagare. Det 
har lett till lönsamma och blomstrande företag och unika, 
innovativa upplevelser för invånare och besökare. 

• Framtidsinriktat nyskapande. Vi är öppna för annor-
lunda och oväntade lösningar och samarbeten som inte 
går att hitta någon annanstans! Tekniken levandegör 
vår historia, natur- och kulturarv, stärker våra upplevelser 
och erbjudanden samt underlättar friktionsfria och ut-
vecklande upplevelser. Den gör det även enkelt för våra 
besökare att hitta hit och hitta runt och för våra företagare 
att fokusera på de mänskliga möten som skapar verkliga 
mervärden för besökaren.

• Långsiktig hållbarhet. Här finns ett medvetet utbud 
av hållbara upplevelser för invånare och besökare som 
marknadsförs både mot nära marknader och lite längre 
bort 1. Det gör oss till en mer hållbar destination med 
ansvarsfullt nyttjande av natur- och kulturarv, högre in-
komstmöjligheter för turismföretagarna och kvalitativt 
upplevelseutbud samt livskvalitet. Det får oss och våra 
medmänniskor att leva och må bra – nu och i framtiden.  
1) I nuläget ligger fokus på Sverige, Tyskland, Danmark och Nederländerna. 
Marknadsprioriteringar utvärderas regelbundet i samband med arbetet med 
handlingsplaner, utifrån marknadsläget och den utveckling inom transport- 
alternativ som förväntas äga rum mot 2030.

Hållbar utveckling en förutsättning 
för attraktivitet
För att Kalmar län ska vara en långsiktigt attraktiv destination 
krävs det att vi prioriterar hållbar utveckling. Det är grundpre-
missen för strategin. De kommande åren kommer det krävas 
att alla tre hållbarhetsperspektiven, det miljömässiga, sociala 
och ekonomiska vägs in i allt vi gör. Vi behöver identifiera var 
det finns potential för ökad hållbarhet, hur besöksnäringen 
kan bidra till att regionala, nationella och globala mål möts 
samt fatta medvetna beslut, såväl i det stora som i det lilla.

Hållbarhet är ett viktigt förhållningssätt för att utveckla  
besöksnäringen till en året-runt-destination och för att möta 
turismens krav och den internationella konkurrensen. 

Ekonomiskt | Våra företag ska vara lönsamma så att de kan 
investera, öka antalet anställda och bidra till vår välfärd.

Miljömässigt |  Att vi nyttjar våra naturresurser på ett  
ansvarsfullt sätt och skapar balans i besöksflödena.

Socialt | Ge livskvalitet för oss och våra medmänniskor.

Alla tre hållbarhetsaspekterna är lika viktiga för att vara  
konkurrenskraftiga framåt.  

Genom vår vision att skapa en året-runt-destination vill vi 
uppnå en så hög attraktionskraft att även besökare från 
närmarknader väljer att besöka Kalmar län istället för att resa 
långt bort. 

VÅR VISION |  
En året-runt-destination
Med denna strategi siktar besöksnäringen i Kalmar län in sig på den utmanande men mycket önskvärda  
visionen om att bli en verklig året-runt-destination. Detta eftersom det bedöms ge så många goda effekter  
för såväl besökare, näringsidkare och invånare. Visionen stimulerar också tydligt till att bemöta omvärlds- 
förändringar och bygga vidare på befintliga styrkor och svagheter. Det kommer att krävas rejält nytänkande  
i flera led men motivationen är stor och belöningen vid framsteg blir snabbt konkret för många berörda.
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Mål mot 2030
Mål 1 | Ökat antal besökare september till maj 

Målsättningen mot 2030 är att: 

• öka antalet besökare under perioden september-maj, en 
tid då nästan hela länet idag har mycket få besökare. 

• öka antalet besökare på de platser som ännu inte lyckats 
etablera sig, men som har förutsättningar.

• genomföra ökningen med hänsyn till miljö och människor.

 
För att nå det här målet krävs nya allianser och samarbete 
över kommungränser, mellan besöksnäringens aktörer och 
dess främjare i bred bemärkelse, men även mellan andra, 
närliggande destinationer i Småland, södra Sverige och 
nationellt. 

Mätningarna kommer att genomföras varje år, primärt via 
Statistiska centralbyråns gästnattsstatistik.

Mål 2 | Ökad lönsamhet för företagen

År 2030 har vi starka företagare i toppklass och ses som ett 
attraktivt län för nya etableringar och entreprenörer.

• Detta uppnår vi genom att öka lönsamheten och stärka 
konkurrenskraften hos våra företag.

• Det bidrar till att skapa en effektspridning året runt av 
strategiska satsningar.

Mätningarna kommer att genomföras varje år efter ett kon-
kret urval av SNI-koder för näringen där vi mäter företagens 
förädlingsvärde, antal anställda och även momsintäkter.

Mål 3 | Ökat engagemang i besöksnäring hos befolkningen

År 2030 är invånarna stolta ambassadörer för en levande 
besöksnäring.

• Besöksnäringen ska verka för både besökare och invånare.

• Invånarna i Kalmar län är sedan länge vana vid att möta 
besökare. Deras värdskap och ambassadörskap är en av 
våra största tillgångar. 

• Det är värdefullt att öka förståelsen för besökarens bety-
delse för platsens attraktivitet och verka för att bofasta ser 
och engagerar sig i besöksnäringen.

Mäts genom en undersökning hos Kalmar läns befolkning 
vart 3:e år. 

”Besökare ser inga 
gränser, inte mellan län 
och definitivt inte mellan 
länets kommuner. Vi är 
för små för att arbeta 
enskilt i varje kommun.”
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Strategier mot 2030
Vi arbetar alla för att utveckla destinationen, tillsammans 
med besökare och invånare, i samarbete mellan det offent-
liga och det privata, mellan det småskaliga och det stora, 
mellan landsbygd och tätort, mellan lärosäten och näring, 
över kommun- och regiongränser, mellan nutid och framtid. 
Samverkan stärker våra band till varandra, samverkan bygger 
stolthet och skapar ambassadörer. 

Besökare ser inga gränser, inte mellan län och definitivt inte 
mellan länets kommuner. Vi är för små för att arbeta enskilt 
i varje kommun. Istället ska vi, så långt det bara är möjligt, 
jobba tillsammans mot vår vision. Vi inventerar den gemen-
samma kompetensen och delar på arbetet utifrån vad som 
ger bäst resultat. 

Samarbetet behöver ske runt ett antal prioriterade strategier.

Strategi 1 | Stimulera affärsutveckling

Cirka 2 000 besöksnäringsföretag finns i Kalmar län. Därtill 
kommer den ideella sektorn som också bidrar till resandet till 
och inom regionen. Potentialen för utveckling finns hos dem 
alla på olika sätt. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter för 
besöksnäringen, samarbeten i nya konstellationer, digitala 
upplevelser samt automation kan ge tid över till sådant som 
skapar äkta mervärde för besökare. Rätt nyttjat kan utveck-
lingen bidra till att behålla och öka företagens konkurrens-
kraft mot 2030. 

• Nyckeln till fler arbetstillfällen, skatteintäkter och invest- 
eringar i besöksnäringen är lönsamma företag med 
minskad sårbarhet. 

• För att få fler attraktiva säsonger behöver vi tillsammans 
med företagen få ökad kunskap, insikt, verktyg och  
metoder för att arbeta smartare, effektivare och hållbart. 

• Ett gott värdskap ska genomsyra alla nivåer i regionen. 
Innovationer och ny teknik gör det möjligt att effektivisera 
och låta verksamheterna fokusera på värdet av det per-
sonliga värdskapet. Ett gott värdskap menar vi är att låta 
gästen känna sig trygg och omhändertagen men också 
att vi är goda arbetsgivare och samarbetspartner. 

• I den hårdnande globala konkurrensen behöver alla  
länets aktörer, såväl privata som offentliga, vara bättre på 
att nyttja de möjligheter och möta de utmaningar som 
digitaliseringen och automationen medför. Allt för att 
vara en konkurrenskraftig och attraktiv destination. 

Strategi 2 | Stötta produktutveckling

Kalmar län har länge varit en av Sveriges mest besökta turist-
destinationer, framför allt på sommaren. Detta har vi lyckats 
med genom att vi har varit bra på att nyttja våra styrkor och 
det unika vi har. För att lyckas väl i en ökad konkurrens, både 
nationell och internationell, samt att vara attraktiva året runt 
kommer det krävas att vi tar nya tag tillsammans och att vi 
inte nöjer oss, utan att vi fortsätter utvecklas tillsammans. 

• En hållbar utveckling som året-runt-destination behöver 
ett ansvarsfullt och klokt nyttjande av våra resurser samt 
kvalitativa produkter. Vi behöver ge bästa förutsättningar, 
inspiration samt stöd till entreprenörer att skapa nya, 
innovativa produkter, till ett utvecklat samt förändrat och 
hållbart utbud.  

• Vår natur, kultur, smakerna från lokal livsmedelsproduk-
tion och våra evenemang är stora tillgångar och styrkor 
att använda i produktutvecklingsarbetet mot 2030. Vi kan 
erbjuda ännu fler och bättre upplevelser samt att öka den 
ekonomiska avkastningen på våra tillgångar genom att 
öka kunskap och bygga nya nätverk. 

• För att vi ska fortsätta vara en attraktiv destination mot 
2030 behöver vi förstärka arbetet med entreprenörskap, 
produktutveckling och innovation enligt marknadens 
efterfrågan. Besöksnäringen behöver lära känna de mål-
grupper som kan attraheras av länets varierade utbud 
under hela året.

• Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter för innovativa 
produkter, tillgängliggörande och effektiv hantering av 
utbudet. Vi vill uppmuntra till ett nyfiket förhållningssätt, 
att testa och vara i framkant. 

Strategi 3 | Attrahera investeringar och etableringar

För att bli en attraktiv året-runt-destination, skapa fler besöks- 
mål och upplevelser samt ett större och mer kvalitativt utbud 
krävs det fler och mer investeringar, både från offentligt och 
privat håll. Det krävs också att vi attraherar entreprenörer och 
nya etableringar, såväl nationella och internationella som stora 
och små. 

• Det kommer att krävas att vi blir bättre på att proaktivt 
söka upp aktörer som är villiga att investera. Vi behöver ta 
fram underlag som beskriver varför Kalmar län är värt att 
etablera sig i genom att visa vilka möjligheter som finns 
och att vi samarbetar med nationella nätverk för etable-
ringar och investeringar.

• För att attrahera investeringar och etableringar krävs 
det en trovärdighet och långsiktighet kopplat till 
året-runt-strategin. Vi ser att dessa inte kommer av sig 
självt utan att vi behöver prioritera resurser och tänka 
strategiskt för att få det att hända.  

• Investerare ser inga gränser, inte mellan län eller länets 
kommuner. Vi stödjer varandra för att få etableringar till 
länet, det tjänar vi alla på. 

• Vi sprider kunskap om, delar med oss och tar tillvara på de 
projektmedel och finansieringsmöjligheter som stödjer oss 
i vägen mot vår vision. 
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Strategi 4 | Marknadsför modigt

Världen rör sig allt snabbare och kampen om människors 
tid och uppmärksamhet ökar. I en ökad konkurrens, både 
nationell och internationell, behöver vi nå ut med budskapet 
om vår destination till potentiella besökare. Det är därför 
väsentligt att vi fortsätter satsa på marknadsföring i framkant 
och att vi samordnar våra resurser och budskap så långt det 
är möjligt i ett län med olika typer av upplevelser och besö-
karsegment. För att nå vår vision krävs det att vi marknadsför 
oss mot den lokala och nationella marknaden samt utvalda 
internationella marknader. 

• Vi ska arbeta med tematisk och målgruppsanpassad 
marknadsföring, utifrån reseanledningar och drivkrafter. 
Vi ska vara inspiratörer och katalysatorer för att hitta nya 
målgrupper och kvalitativa marknadsföringskanaler. För 
att lyckas kommer det vara viktigt att vi samarbetar över 
kommungränserna och tillsammans i strategiska allianser 
såväl geografiskt som med andra näringar. 

• Vi tar till vara på digitala möjligheter för att finnas där 
besökaren befinner sig och främjar dialog för samverkan 
och kostnadseffektivitet.

• Med att vara modiga menar vi att våga välja bort och testa 
nytt. Exempelvis istället för att kopiera sommarens utbud 
till resten av året ska vi lyfta fram nya säsonger och unika 
upplevelser som är attraktiva utanför sommarperioden. 

Strategi 5 | Säkerställ besöksnäringsanpassad  
infrastrukturutveckling

Samhällsplaneringen som innefattar infrastruktur, transporter 
och trafikplanering är viktiga beståndsdelar för besöksnä-
ringens tillväxt. Turism bygger på att människor förflyttar sig. 
Planering för en smart, hållbar, inkluderande miljö skapar 
attraktionskraft för många ändamål; företagande, innovatio-
ner, arbete, boende och besök, på ett integrerat sätt. Och är 
viktig för invånarna och livskvalitet. 

• Vi behöver besöksnäringsanpassade transporter som 
möter de ökade kraven på hållbarhet och tillgänglighet. 
För att det ska bli möjligt att lättare att ta sig hållbart till 
och inom destinationen krävs satsningar på och en ökad 
samordning av transporter samt fossilfria drivmedel. Här 
behöver besöksnäringen i Kalmar län vara drivande för att 
kunna utvecklas till en året-runt-destination. 

• Det behövs även satsningar på digital infrastruktur, vilket 
är en förutsättning för att besökarna lätt ska kunna hitta 

”Vi behöver besöks- 
näringsanpassade 
transporter som  
möter de ökade  
kraven på hållbarhet 
och tillgänglighet.”
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hit, men också för att kunna hitta runt i länet genom att 
ha säker uppkoppling under hela resan. Detta möjliggör 
även insamling av större datamängder och säkerställer att 
företagarna kan nå ut till sina potentiella gäster.

• Vi behöver skapa bättre flöden för att minska friktionen 
vid besökstäta besöksmål. Både för att förbättra besökar-
nas upplevelse och för att säkerställa en fortsatt positiv 
attityd till besöksnäringen hos invånarna i Kalmar län. 

 
Strategi 6 | Strategisk kompetensförsörjning  
och utveckling

Framtidens kompetensförsörjning handlar om att säkerställa 
att det finns kompetens i besöksnäringen vilket också kan 
kopplas till inflyttning till Kalmar län. Samhällsutvecklingen 
genererar ett förändrat kompetensbehov bland annat genom 
internationalisering, digitalisering, automation i kombina-
tion med hållbarhetsaspekterna. Nya krav på kompetens är 
avgörande för hur turismen till och inom Kalmar län kommer 
att utveckla sig för att bli en året-runt-destination. Att arbeta 
med strategisk kompetensutveckling och en fördjupad sam-
verkan mellan olika nivåer, de privata och offentliga aktörerna, 
företagen samt utbildningssystemet är därför en nyckelfråga 
för tillväxten i besöksnäringen. 

• Vi behöver attraktiva arbetsgivare som vill ha kompetent 
personal och som kan erbjuda karriärmöjligheter eller 
kompetensväxling. Vi vill stimulera företagen till att fort-
sätta investera resurser i och att yrkesträna sina anställda. 
Därigenom ökas möjligheterna till att behålla personal. 

• Näringen behöver kunskap som spänner över en stor 
bredd och inkluderar allt från ren hanverksmässighet till 
it, ekonomi, juridik, ledarkompetens och hållbarhet på 
avancerad nivå, vilket i sin tur ställer krav på ett system för 
utbildning. För mötesindustrin och de delar av näringen 
som påverkas särskilt av det digitaliseringssprång som 
pandemin satte fart på innebär de kommande åren ett 
särskilt stort omställningsbehov. 

• Digitalisering och automation kommer få en ökad bety-
delse vid ett ökat fokus på lönsamhet och de traditionella 
värdskaps- och turismutbildningarna kommer behöva 
ställa om till ett helhetsperspektiv där digitalt och fysiskt 
sömlöst kompletterar varandra. Att köpa in IT, träna  
algoritmer, planera besökarupplevelser, leda leveranser 
genomförda av människa och maskin sida vid sida blir allt 
viktigare kompetenser.  

Strategi 7 | Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka  
mot framtiden

För att säkerställa att vi är på väg åt rätt håll behöver vi 
kontinuerligt följa utvecklingen med hjälp av statistik och 
undersökningar. För att hänga med i en allt mer snabbrörlig 
och komplex värld och kunna anpassa våra aktiviteter till 
förändrade omvärldsförutsättningar krävs det att vi arbetar 
kontinuerligt med att bevaka och analysera vår omvärld. Vi 
behöver stärka vår analytiska kompetens, inte minst när det 
kommer till att hantera de tilltagande dataströmmarna eller 
hitta alternativa sätt att förstå våra besökare om vi inte får 
tillgång till dessa flöden.  

• Analyserna kommer att användas som planerings- och be-
slutsunderlag för utvecklingen till en året-runt-destination 
och kommer att underlätta uppföljning och utvärdering 
av företagens konkurrenskraft och utvecklingsinsatser 
som genomförs.

• Spännvidden över data och de något trubbiga indikatorer 
som finns för att mäta och analysera besöksnäringen inne-
bär att vi behöver medverka till samordning då nationellt 
ledarskap är helt avgörande för att förstå och beskriva 
turism och besöksnäring på ett sätt som aktörerna i aktörs-
systemet kan enas om och kommunicera. 

• En viktig del är också att åskådliggöra data på ett tilltalan-
de sätt för att öka förståelsen.

”Näringen behöver 
kunskap som spänner 
över en stor bredd och 
inkluderar allt från ren 
hanverksmässighet 
till it, ekonomi, juridik, 
ledarkompetens 
och hållbarhet på 
avancerad nivå.”
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”Ingen kan göra 
allt, men alla kan 
göra något.”

Så får vi det att hända | Vem gör vad?
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Vår ambition är att detta är en strategi som ska leva och bestå det 
kommande decenniet, trots en tumultartad och snabbföränderlig 
omvärld. Som tidigare nämnts kommer strategin brytas ner i hand-
lingsplaner med kortare tidshorisont. Ska vi få saker att hända så 
kommer det även krävas att vi bryter ner strategierna på olika nivåer 
och identifierar vilka aktörer som gör vad, och på vilket sätt de kan 
bidra till en gemensam framgångsrik resa mot 2030. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något.

I nuläget har vi ett flertal strategiska samarbeten med andra regio-
ner som vi vill vårda och utveckla. Det gäller bland annat samarbete 
med Jönköpings- och Kronobergs län kring varumärket Småland, 
digitalisering och internationell marknadsföring. Region Öster-
götland kring etableringar, kompetensförsörjning och utveckling 
av besöksnäringen, medlemskap i det europeiska turismnätverket 
NECSTour som inbegriper förutom Smålandslänen även Blekinge 
och Halland samt omvärldsbevakning, statistik och marknadsföring 
mot Danmark med Sveriges södra regioner.

Den regionala nivån som främst representeras av Region Kalmar län, 
samordnar och är en strategisk funktion för besöksnäringsfrågorna i 
Kalmar län. Man arbetar för att besöksnäringen lyfts i andra regionala 
strategier där turismfrågor bör involveras och tematiskt läns- och 
kommun överskridande med fokus på året-runt-aktiviteter. Det ligger 
även på den regionala nivån att skapa mötesplatser för aktörerna där 
samarbeten och utveckling sker.

Kommunerna samordnar och är en strategisk funktion för besöks- 
näringsfrågorna i kommunen och mot företagen. Här arbetar man 
tematiskt inom kommunen och över kommungränserna med fokus på 
året-runt-aktiviteter och bjuder in till mötesplatser för företagen för att 
skapa samverkan. En viktig framgångsfaktor är att kommunerna ser till 
helheten och samarbetar i besöksnäringsfrågor. 

Företagen arbetar tematiskt i sitt företag och tillsammans med andra 
relevanta aktörer kring hållbara året-runt- aktiviteter. De medverkar 
aktivt vid de insatser som erbjuds på kommunal och regional nivå som 
gynnar både den enskilde företagaren och destinationen som helhet.

I följande tabellerna skissas ansvars- och arbetsfördelning på olika 
nivåer i besöksnäringssystemet upp utefter de framtagna strategierna. 
Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

SÅ FÅR VI DET ATT HÄNDA |  
Vem gör vad?
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Regional nivå
• Samordnar och effektiviserar det offentligas 

stöttning av besöksnäringen.

• Skapar och underhåller tematiska och geo-
grafiska nätverk i syfte att bidra till företagens 
utveckling.

• Verkar för att affärsutveckling är del av regionala 
besöksnäringsprojekt.

• Erbjuder affärsutveckling via ALMI företags- 
partner och andra företagsfrämjande aktörer.

• Omsätter regionala stödmedel i relevanta  
företags- och konsultcheckar.

Kommunal nivå
• Involverar affärsutveckling i lokala besöksnä-

ringsprojekt och verkar för att ligga i framkant i 
arbete med den digitala utvecklingen för att visa 
vägen och stötta företagen.

• Verkar för att hela kommunala organisationen 
har en förståelse för och jobbar aktivt med be-
söksnäringen.

• Skapar och underhåller tematiska och geo-
grafiska nätverk i syfte att bidra till företagens 
utveckling.

• Ger rådgivning och stöttar i nyföretagande och 
företagsutveckling.

Närings/företagsnivå
• Har ansvar för det egna företagets utveckling.

• Verkar för att vara attraktiva och ansvarstagande 
arbetsgivare.

• Bidrar till regionens utveckling och kompetens-
försörjning.

Att tänka på
• Den ideella sektorn inkluderas som viktiga  

aktörer för utveckling av evenemang och  
reseanledningar. Föreningarnas egna driv- 
krafter avgör vilken närvaro de har.

Strategi 1 | Stimulera affärsutveckling
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Regional nivå
• Samordnar och effektiviserar det offentligas 

stöttning av besöksnäringen.

• Skapar och underhåller tematiska och geo-
grafiska nätverk i syfte att bidra till företagens 
utveckling.

• Omvärldsbevakar och sprider kunskap om tren-
der till regionens aktörer.

• Verkar för att produktutveckling är del av regio-
nala besöksnäringsprojekt.

• Omsätter regionala stödmedel i relevanta före-
tags- och konsultcheckar.

Kommunal nivå
• Involverar produktutveckling i lokala besöksnä-

ringsprojekt och verkar för att ligga i framkant i 
arbete med den digitala utvecklingen för att visa 
vägen och stötta företagen.

• Verkar för att hela kommunala organisationen 
har en förståelse för och jobbar aktivt med be-
söksnäringen.

• Tar aktiv del i det regionala samarbetet.

• Skapar och underhåller  plattformar för tematis-
ka och geografiska nätverk.

• Ger rådgivning och stöttar i nyföretagande och 
företagsutveckling.

Närings/företagsnivå
• Har ansvar för utvecklingen av sitt eget företag.

• Verkar för att vara attraktiva och ansvarstagande 
arbetsgivare.

• Bidrar till regionens utveckling och kompetens-
försörjning.

• Lyfter sina behov till kommun och region.

Att tänka på
• Den ideella sektorn inkluderas som viktiga  

aktörer för utveckling av evenemang och  
reseanledningar. Föreningarnas egna driv- 
krafter avgör vilken närvaro de har.

Strategi 2 |  Stötta produktutveckling
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Regional nivå
• Stödjer kommunerna vid investeringar  

och etableringar.

• Förmedlar kontakter och omvärldsbevakar.

• Tar fram länsövergripande underlag  
för etableringar.

• Erbjuder rådgivning och lotsning vid finansie-
ring i samverkan med ALMI och det företags-
främjande systemet.

• Tillhandahåller affärsutvecklings –  
och konsultcheckar.

• Söker medel tillsammans med kommunerna för 
projekt som sträcker sig över kommungränserna.

• Samarbetar med Business Sweden  och andra 
regioner kring Sveriges Export-och investerings-
strategi.

Regional nivå
• Koordinerar, initierar och har ansvar enligt  

samverkansavtal med länets kommuner för 
internationell marknadsföring.

• Medfinansierar kommunernas insats för interna-
tionell marknadsföring.

• Främjar samverkan och stöttar gränsöverskri-
dande insatser som berör besöksnäringen.

Kommunal nivå
• Inventerar möjligheter för etableringar  

och investeringar.

• Förmedlar behov till regional nivå.

• Lotsar befintliga och nya företag samt  
etablerare.

• Söker medel för projekt. 

Kommunal nivå
• Koordinerar och ansvarar för kommunens  

nationella marknadsföring.

• Är en länk mellan de regionala insatserna  
och kommunens företag.

• Bidrar med innehåll till och förankrar den  
internationella marknadsföringen med  
kommunens företag.

Närings/företagsnivå
• Avsätter medel och tid för egen marknadsföring 

och digital kompentensutveckling.

• Samverkar med andra företag så väl geografiskt 
som verksamhetsspecifikt.

• Bidrar med innehåll till kommunernas  
marknadsföring.

Närings/företagsnivå
• Vågar växa och investera.

• Håller kontakten med kommunen för att söka 
det stöd som finns att få.

Att tänka på
• Vara inkluderande och lyfta mångfaldsfrågorna.

• Arbeta med digital marknadsföring för lång- 
siktig hållbarhet.

Strategi 3 |  Attrahera för investeringar och etableringar

Strategi 4 |  Marknadsför modigt
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Regional nivå
• Samverkar med regionala, kommunala och 

statliga aktörer.

• Identifierar  hinder och förslag till lösningar  
som minskar resors miljöpåverkan. 

• Stärker samarbeten mellan destinationer  
i städer och på  landsbygden.

• Arbetar med och samordnar digitalisering  
och bredbandsutbyggnad i länet.

Kommunal nivå
• Arbetar för att kommunernas översiktsplanering 

utvecklas för att fylla de mest angelägna behoven 
för utveckling av turism och besöksnäring.

• Samverkar och för dialog med regional nivå och 
med företagen.

• Arbetar för digitalisering och bredbands- 
utbyggnad i kommunen.

Närings/företagsnivå
• Meddelar kommunen om eventuella behov.

• Involverar sig i kommunernas samhälls- 
planering för att stärka samverkan för  
insatser inom besöksnäringen. 

• Verkar för digitalisering och bredbands- 
utbyggnad.

Att tänka på
• En växande turism ska kunna möta klimat- 

utmaningarna och bidra positivt till klimat- 
målen, i högre utsträckning än i dag. 

• Olika transportslag: spårbunden trafik, luftfart, 
vägtrafik: taxi, buss, cykel, elbilar och sjöfart.

• Samverkan för att Kalmar län ska vara en fossil- 
fribränselregion år 2030.

Strategi 5 |  Säkerställ besöksnäringsanpassad infrastrukturutveckling
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Strategi 6 |  Strategisk kompetensförsörjning och utveckling

Regional nivå
• Samordnar  kompetensanalys och sammanställer 

behov av kompetensförsörjning.

• Analyserar företags kompetensbehov och  
skapar rekryterings- och arbetsmarknads- 
utbildningar via Arbetsförmedlingen.

• Samordnar nationell, regional och kommunal 
nivå.

• Söker projektmedel och hittar långsiktiga  
lösningar efter projektslut.

Kommunal nivå
• Vårdar kontakt med företagen för att kunna lyfta 

näringens behov.

• Samarbetar mellan turismansvarig, näringslivs – 
arbetsmarknadsenhet och utbildning.

• Medverkar till samarbete över kommungränserna 
för att bidra till inflyttning av kompetens.

• Medverkar till och samverkar för att det finns 
gymnasial utbildning för unga eller vuxna inom 
området.

Närings/företagsnivå
• Verkar för att vara attraktiva arbetsgivare.

• Arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling av 
personal och en inkluderande arbetsmarknaden.

• Tar emot praktikanter och lärlingar.

• Ökar statusen för besöksnäringens yrken.

• Lyfter sina behov till kommunal och regional nivå.

Att tänka på
• YH-utbildningar och Linnéuniversitetet men 

även andra utbildningsaktörer och framtida 
alternativ.

• Samarbete med bransch – och intresseorgani-
sationer för att via dem utveckla analyser och 
formuleringar kring kompetensbehov. 

• Utvecklade digitala mötesplatser för rekrytering.

• Allt fler uppgifter som tidigare utförts av arbets- 
kraft har automatiserats helt eller delvis och nu 
sköts av resenärerna själva.
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Regional nivå
• Omvärldsbevakar samt följer trender och  

förändringar.

• Samlar in och sammanställer statistik på  
länsövergripande nivå.

• Är en nod mellan nationell och kommunal nivå.

• Deltar i internationella och nationella nätverk för 
samverkan och omvärldsbevakning.

• Sammankopplar forskning, företag och kom-
muner.

• Samordnar workshops och utbildningstillfällen.

Kommunal nivå
• Omvärldsbevakar samt följer trender och  

förändringar.

• Samlar in och sammanställer statistik på  
kommunal nivå.

• Välkomnar forskningsinsatser och student- 
arbeten gällande besöksnäringen.

Närings/företagsnivå
• Omvärldsbevakar samt följer trender och  

förändringar.

• Samlar in statistik och delar med sig till kommun 
och region.

• Välkomnar forskningsinsatser och  
studentarbeten.

Att tänka på
• Arbeta aktivt med forskare.

• Hålla oss uppdaterade med statlig myndighet 
som har det nationella statistikuppdraget.

• Stimulera till datainsamling via digital teknik.

• Samarbete med andra destinationer och  
regioner för analyser och omvärldsbevakning.

Strategi 7 |  Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka mot framtiden
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APPENDIX A | 
KONSEKVENSANALYS 

Ökad fokus på det hållbara

Ökade förväntningar på anpassad kundresa och upplevelse

Hållbara transporter blir viktigare och nya alternativ växer fram

Länet kan ta fler hållbarhetspositioner då den checkar i många 
hållbarhetskriterier.

Investera mer i utvecklingen av hållbart resande och ”grönare” 
infrastruktur.

Producerar mycket livsmedel på ett hållbart vis och det finns 
möjligheter att involvera besökande turister i mindre lokala 
hållbarhetsinitiativ, ex livsmedelsproducenter. 

Arbeta mer lokalt och starta samarbeten med lokala producenter.

Goda förutsättningar att ordna en sammanhängande identitet som 
Sveriges skafferi och att bygga på det som en hållbar/utbildande 
besöksanledning.

Arbeta tydligare och bättre med kommunikation kring vårt  
hållbarhetsarbete.

Det stora intresset för att bevara och varsamt utveckla vår natur. 

Går väl ihop med ett utbud av outdoorupplevelser som länet kan 
utveckla och erbjuda. Arbeta med fokusgrupper för att förstå olika 
tribes inom naturturism.

Identifiera kundgrupper som idag är beredda att handla baserat på 
hållbarhet. Skapa lönsamhet som blir motor för vidare utveckling.

Många naturupplevelser kan paketeras med ett rikt utbud vilket lockar 
besökare att stanna längre. Arbeta med storytelling.

Stora glesbefolkade områden i länet kan bli en resurs. 

Möjligheter att skapa hållbarhetsevenemang.

Ny teknik och framförallt elektrifiering skapar nya möjligheter när nya 
transportmedel och färdsätt växer fram. 

Titta på andra liknande regioner som ligger längre fram i utvecklingen. 
Undvika deras misstag och ”satsa på rätt häst”.

Utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen och för orten som 
näringen bedrivs på. Elbussar och självkörande fordon kan kunna köra 
besökare mellan olika platser.

Utveckla kollektiva transportlösningar och delningsekonomiska 
lösningar.

Möjligheter för samarbete mellan exempelvis näringsliv och industri. 
Smarta samarbeten kan leda till en stark ekonomisk utveckling för länet. 

Nya typer av resenärer och minskad restid. Med nya färdmedel 
såsom elflyg kommer detta möjliggöra nya typer av besökare från nya 
destinationer, samt nya affärsmodeller. Nya flyglinjer mellan Kalmar 
och exempelvis Gdansk kan kunna växa fram. 

Detta ger i sin tur Kalmar län möjligheten att profilera och marknadsföra 
sig som en besöksdestination med gröna och hållbara transportmedel 
som en del av resan. Den hållbara resan blir en del av upplevelsen.

Vi kan inspirera och engagera våra resenärer i att stanna längre och 
uppleva mer i regionen. 

Nischa in oss mot en tydlig och för oss relevant målgrupp.

Att hitta den perfekta kombinationen mellan bra service och 
automation kan skapa en bättre och effektivare upplevelse för 
regionens besökare.

Regionen har goda förutsättningar att skapa genuina och unika 
upplevelser. 

Att skapa skräddarsydda och unika upplevelser på distans för att 
skapa nyfikenhet hos utländska besökare. Den exklusiva naturen 
upplevs först digitalt.

Levandegöra vår egna intressanta historia – att göra en video eller ljud 
istället för en bild eller skylt.

Nya möjligheter till merförsäljning och anpassade upplevelser. 

Vi kan lära oss mycket av hur andra branscher lyckas med det här med 
kundresan. 

Kan utvecklas och ta nya marknadsandelar.

Risk att vi halkar efter.

Ökad belastning och ett slitage på naturen.

Infrastrukturen och förutsättningarna för hållbara transporter i länet är 
underutvecklade. Svårt för internationella resenärer att ta sig till länet 
med kollektivt resande.

Konflikt mellan hållbart resande och en önskan att locka allt fler 
besökare till länet.

Svårt och komplext att mäta vad som faktiskt är hållbart och på vilket sätt. 

Kommer innebära nya tuffa krav på näringen och aktörer inom 
densamma. 

Mer kostsamt och krävande för små aktörer att förändra och anpassa 
sin verksamhet. 

Kan komma att bli kritiskt att nischa sig när man som aktör ändå vill 
nå brett. 

Svårt att sticka ut inom denna nisch gentemot andra regioner och platser.

Produktionsskog och avverkning gör att vi får alltfler hyggen i  
naturen. Många finansierar sitt fastighetsköp genom avverkning. 

En ny typ av grön, hållbar transport ställer stora krav på både ny och 
befintlig infrastruktur. 

Laddstolpar och energiförsörjning. Med fler elektroniskt drivna 
fordon kommer större krav på laddningsmöjligheter. Även om dessa 
typer av laddstationer redan vuxit fram kommer det krävas fler av 
dessa för att möta framtidens behov. 

Energiförsörjning. Med fler laddstationer kommer fler krav på energi- 
försörjning. Finns det tillräckligt med energi för att tillgodose detta? 

Avstånd och natur. Kalmar län är ett områdemed relativt stora 
avstånd mellan destinationer. Hur kommer avstånd och städers 
utformning påverka kraven på en ny typ av infrastruktur. 

Tron på högteknologiska lösningar är för stor. Elektrifiering och 
hållbara transporter löser inte framtidens miljöproblem. Samhället 
behöver, likt Greta, vara återhållsamma med resor. 

En utmaning i att anpassa det naturliga och det digitala efter varandra.

Dyrt och krävande för mindre företag i näringen att anpassa sig och 
förändra sig för mycket efter kunden. 

Infrastrukturen för internet och uppkoppling lämnar mer att önska. 

Att hinna med och ha förutsättningar att utbildas och läras inom detta, 
och dessutom ha råd med att anpassa sig.
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Ökad makt för den som äger kunddata och har direktkontakt med kunder

Växande meningskapare i livet

Det digitala möjliggör fler och nya besökare

När lönsamheten utmanas ökar incitamenten för digitalisering och automation

Naturupplevelser och hållbarhet är starka ledord och betydande 
reseanledningar mot 2030. Många av dessa möjligheter är redan på 
plats, redo att vidareutvecklas för att möta 2030 års besökare. 

Naturturism, såsom natur- och skogsguidningar har en stor 
utvecklingspotential och lockar framtidens besökare. 

Kombinationen av befintliga reseanledningar, såsom det rika 
kulturarvet, den gröna vågen, och intresset för måltidsturism. Genom 
att tillgängliggöra dessa tillsammans och skapa paketlösningar ges 
goda möjligheter att satsa rejält.  

Finns många aktörer på landsbygden där vi kan ta del av EU-medel för 
att skapa attraktionskraft.

Att få besökare att verkligen ”göra ” saker  samt ta fram fram 
upplevelser kopplat till ”back to basics”.

Involvera fler invånare och fler locals i besöksnäringen.

Skapa fler spektakulära boenden på fler platser i regionen.

En ökad kunskap och förståelse för möjligheterna att utveckla 
turismen i länet. 

Effektivisering och minskade kostnader inom en rad områden, 
exempelvis för mer riktad marknadsföring.

Samordning då ökad kunskap om kunden ger en förståelse för hur 
olika aktörer kan samarbeta.

Nya möjligheter att kommunicera vårt erbjudande och anpassa detta 
efter vad våra tilltänkta besökare vill ha. Identifiera och rikta in sig på 
nischade kundgrupper vilka är benägna att investera mer i regionen 
under en längre vistelse här.

Möjligheter till bättre och tätare samarbete med reseagenter i 
utlandet.

Blir viktigt att vara bokningsbara i de digitala kanalerna där besökarna 
befinner sig. 

Ett bra stöd för mindre aktörer och företagare i regionen.

Fortsätta att bygga kunskap och kompetens kring den digitala 
utvecklingen - hos alla!

Ökar möjligheten till nya och fler besökare. Kan synliggöra regionen 
och är ett bra komplement för att öka intresset och attraktionskraften 
på ett hållbart sätt. Kan förlänga kundupplevelsen. 

Hybrida former av både digitala och fysiska event skapar goda 
möjligheter för fler och nya typer av besökare. Bland annat möjliggör 
det att man kan visa upp annars otillgängliga platser. Det kan även 
bidra till nya typer av besökare från olika typer av målgrupper som 
annars inte hade haft möjligheten att besöka platsen.

Det digitala blir en inkörsport. En digital upplevelse kan locka till 
ett fysiskt besök ännu senare. På ett liknande sätt kan en digital 
upplevelse fungera som en typ av marknadsföring och mer försäljning 
av det fysiska och reella. 

Tekniken ger möjligheten att göra regionala evenemang till nationella 
och nationella evenemang till internationella. 

Det fysiska blir ännu viktigare, då kraven på dessa upplevelser kommer 
att öka ytterligare.

Möjlighet att skapa nya affärsmodeller, experimentera.

Nödvändigt med omställning. Behövs nya affärsmodeller (så som 
delningsekonomi) vilken kan ge högre lönsamhet och öka intäkter för 
entreprenörer samt leder till nya investeringar.

Billigare att kunna effektivisera och förbättra många upplevelser 
och uppgifter. Företagare kan effektivisera och anpassa den egna 
verksamheten.

Skapa en bättre arbetsmiljö för många grupper. Slippa utföra ”farliga” 
arbetsuppgifter.

Ökat värde av den personliga servicen vilket regionen är skicklig på. 
Kommer inte räcka med att bara vara funktionell. Detta blir en USP.

Förbättrade och mer kvalitetssäkrade upplevelser till följd av 
automation och standardisering. Medarbetare slipper rutinmässiga, 
enformiga och enkla arbetsuppgifter.

Skapar möjligheter att fokusera på, och förbättra mer relations- och 
värdeskapande arbetsuppgifter och upplevelser.

Utveckla digitala nätverk där du kan få hjälp av en ”local” som kan 
lotsa dig när du kommer till destinationen.

Nya aktörer lockas till branschen; ny kunskap, nya pengar och högre 
innovationstakt.

Bristande helhetssyn och hemmablindhet. Utmaningen ligger i risken 
att bli ”hemmablind” och att man inte ser det som redan finns på plats 
och hur detta kan ses som attraktiv för nya målgrupper. Exempelvis 
genom bristande marknadsföring och att man fortsätter i samma 
hjulspår men förväntar sig annorlunda resultat. 

Samordning med många aktörer i ett stort och varierande geografiskt 
område. 

Regelverk och brist på finansiering. Ett snårigt regelverk riskerar 
att försvåra för aktörer att vidareutveckla sig gentemot framtidens 
resenär. Utmaningen ligger också i att göra det långsamma och gröna 
finansiellt hållbart i ett längre perspektiv. Hur tar vi betalt? 

Överexploatering. Om naturupplevelser marknadsförs som den unika 
reseanledningen riskerar detta att sönderexploatera befintlig natur. 

Finns vi inte i rätt kanalerna så finns vi inte heller i besökares 
medvetande.

Kan innebära en utmaning för små resurssvagare aktörer att ta sin plats.

Att denna kunddata hamnar hos andra än näringen, exempelvis 
stora bokningsaktörer. Skapa ett beroende av den/de som äger data 
och risk att det kan bli dyrt att köpa/införskaffa den relevanta data 
från dessa aktörer. Den lilla aktören får inte tillgång till någon data 
överhuvudtaget.

Kan komma att bli en stor utmaning att nå ut i bruset i ett 
konkurrenslandskap där allt fler vet just detta. 

En utmaning i den nuvarande digitala mognaden i stora delar av 
näringslivet. 

Hybrida och digitala event riskerar att leda till färre fysiska besökare. 
Detta utgör i sin tur ett hot mot besöksnäringen i stort då det medför 
mindre besök. Även underleverantörer riskerar att drabbas hårt då det 
ej finns ett behov för mat, logi med mera. 

Autenticitet. Digitalisering riskerar att förta upplevelsen av ett event 
såsom en konsert. 

Hur ska man ta betalt? Många är vana vid att hitta saker och ting 
gratis på nätet. Med streamade event blir det svårare för föreningar 
att ta betalt. Framförallt riskerar detta att slå hårt mot minde aktörer/
föreningar som är beroende av biljettintäkter för att överleva.

Risk för mer opersonliga och omysiga upplevelser. Behöver välja klokt 
och rätt för att behålla det genuina och inte bli opersonliga, utan att 
upplevas som mossiga.

Länet hamnar efter i den digitala utvecklingen. Framförallt svårt 
för små aktörer med små resurser. Vi blir omsprungna av andra 
destinationer och företag.

Teknologisk utveckling kan komma att bli en utmaning för en äldre 
målgrupp som inte är lika bekväm i det digitala.

Viktigt att reflektera så att vi använder tekniken och automatiseringen 
på rätt sätt, hur kan vi göra det bättre för kunden. Inte springa på alla 
bollar och tro att dyra digitala lösningar löser allt. Se till att helheten 
verkligen fungerar i vår verklighet och på lång sikt. 
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Foto |  Alexander Hall, Nathalie Chavez,  
Per Pixel, Adam Humlesol

Grafisk produktion | Mathias Billmark

Läs mer om besöksnäringen i Kalmar län  
på www.regionkalmar.se/besoksnaring
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Strategin har tagits fram under våren 2021 i samarbete 
mellan aktörer med olika besöksnäringsperspektiv från hela 
länet. Strategiarbetet har genomförts på digitala plattformar 
vilket inneburit goda möjligheter för bred geografisk involve-
ring. Ansvarig för processen har varit Karin Ekebjär, samord-
nare för besöksnäringen vid Region Kalmar län. Analys- och 

konsultföretaget Kairos Future har stöttat med processled-
ning och omvärlds-/framtidsperspektiv. 

Ett stort tack till följande personer som har medverkat i  
analysgruppen för framtagandet av Besöksnäringsstrategi 
2030 Kalmar län.

Och med extra hjälp av: Emma Dahlgren, Christian Forssell 
och Katarina Johansson på Region Kalmar län. 

Finansiering av framtagandet av Besöksnäringsstrategi 2030 
Kalmar län har skett genom EUs Regionala fond i  
projektet Växande besöksnäring.

Malin Albertsson Hultsfreds kommun

Martin Bergvall Nilsson Kallskänken m fl restauranger,  
 Visita

Carolina Gunnarsson Region Kalmar län

Sofie Gunnarsson Region Kalmar län

Johan Göransson Ölands Turismorganisation

Pär Israelsson Destination Kalmar

Stefan Johnson Kalmar kommun

Karin Lagerlöf Kalmar Öland Airport

Kajsa Leander Berga Bruk

Kristina Lindelöf Ingebo Hagar

Niklas Lind Västervik Framåt

Oskar Lind Region Kalmar län

Örjan Molander Kalmar läns museum

Athinna Papadopoulou Almi Företagspartner

Per Pettersson Löfquist Linnéuniversitetet

Anna Carin Pålsson Länsstyrelsen i Kalmar län

Weronica Stålered Hela Sverige ska leva  
 och Emmaboda kommun

Christina Thorstensson Tjugoettkonsulten

Sofia Toremalm Arbetsförmedlingen

Malin Wigren Hotell Corallen

Johanna Wihl Oskarshamns kommun

BRED SAMVERKAN  
BAKOM STRATEGIN
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Enligt sändlista

Begäran om yttrande över förslag till 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 

Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska samla besöksnäringen och dess 
främjare kring en gemensam inriktning för framtiden och ge ett stöd åt 
beslutsfattande och det dagliga arbetet på regional nivå.
Strategin kommer att kopplas mot treåriga handlingsplaner som tas fram i 
samarbete med kommuner och regionala aktörer. I handlingsplanerna bryts 
strategin ned i mål, aktiviteter och projekt samt vem som är ansvarig för 
insatserna.
Konsultföretaget Kairos Future har lett processen kring framtagandet av 
strategin som grundat sig i vilka besöksnäringstrender som kommer att vara 
aktuella år 2030. Arbetet har pågått under våren 2021 och statade med en 
öppen inbjudan till workhops för alla som ville vara med och påverka. 
Därefter har en analysgrupp bestående av 26 personer med deltagande från 
Almi, Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Länsmuseet, 
Visita, Hela Sverige ska leva, företag, tjänstepersoner från kommunerna och 
Region Kalmar län, fördjupat sig i framtagandet av strategi. 
Besöksnäringsstrategin remitteras nu till ett antal av länets aktörer och andra 
regioner för förankring samt för att fånga upp eventuella kompletterande 
synpunkter.

Anvisningar för remissinstanser 
Synpunkter skickas digitalt i word- och PDF-format till 
region@regionkalmar.se senast den 31 december 2021. 
Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden att behandla ärendet 
innan strategin fastställs av regionfullmäktige. 
Frågor om remissen besvaras av Karin Ekebjär, samordnare besöksnäringen 
(karin.ekebjar@regionkalmar.se). 
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Remissinstanser 
 Borgholms kommun
 Emmaboda kommun
 Hultsfreds kommun
 Högsby kommun 
 Kalmar kommun
 Mönsterås kommun
 Mörbylånga kommun
 Nybro kommun
 Oskarshamns kommun
 Torsås kommun
 Vimmerby kommun
 Västerviks kommun
 Kommunförbundet i Kalmar län
 Länsstyrelsen Kalmar län
 Almi Företagspartner
 Linnéuniversitetet
 Företagarna Kalmar län
 Handelskammaren Kalmar län
 Svenskt Näringsliv Kalmar län
 Visita
 HRF
 LRF Sydost
 Trafikverket 
 Funktionshinderrådets brukarorganisationer
 Pensionärsrådets brukarorganisationer
 Arbetsförmedlingen
 Region Blekinge
 Region Jönköping
 Region Kronobergs län
 Region Gotland
 Region Östergötland
 Kalmar Öland Airport
 Leader Sydost
 Leader Kustlandet
 Leader Astrid Lindgrens Hembygd
 Svenska FN-förbundet – hållbar utveckling
 Berga Bruk 
 Ingebo Hagar 
 Hotell Corallen 
 Gränsö slott 
 Böda Sand 
 Astrid Lindgrens värld och Näs 
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 Hotell Hulingen 
 Kallskänken mfl restauranger 
 Kalmar läns hembygdsförbund
 Kalmar Öland Airport
 Kalmar läns museum
 Ödevata Fiske Camp 
 Camping Öland 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1489 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 838 400 
kronor ur 2022 års anslag till politiska ungdomsorganisationer. 

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets 
fördelningsmodell och handläggningsrutiner inför 2023 års 
bidragshandläggning, samt ta fram ett reviderat förslag av 
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa, utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam i 
Jönköpings län och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE

2021-11-08

1(3)

RJL 2021/1489

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer 2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
enligt tabell. Totalt fördelas 838 400 kronor ur 2022 års anslag till politiska 
ungdomsorganisationer. 

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets fördelningsmodell och 
handläggningsrutiner inför 2023 års bidragshandläggning, samt ta fram ett 
reviderat förslag av Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa, utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam i Jönköpings län och 
vars moderparti är representerat i regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
Organisationsbidraget är ett stöd för administration och verksamhetsbidraget är ett   stöd till 
utbildning av ledare, funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet 
bland ungdomar. 
 
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 
Organisationsbidrag beräknas som summan av två delar 

- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i 
regionfullmäktige 

- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation 
utifrån moderpartiets mandat i regionen. 

Resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som ges till ungdomsorganisationer 
som erhåller organisationsbidrag utifrån redovisade verksamhetsplaner. Verksamhetsbidraget 
fördelas utifrån en bedömning av den redovisade verksamhetsplanen för det avsedda 
bidragsåret. 
 
På grund av pandemin och dess restriktioner har verksamhet inte kunnat bedrivas i normal 
omfattning. 2022 års bidrag är därför en uppräkning med 2 procent utifrån 2021 års bidrag 
och inom befintlig bidragsram för 2022.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 2021-11-08 RJL 2021/1489 

  

 

Tabell: Fördelning av bidrag per organisation för år 2021* och 2022 
Ungdomsorganisation Bidrag 2021 Bidrag 2022 
CUF 118 200 132 400 
KDU 117 900 132 000 
LUF 73 200 82 000 
MUF 144 600 162 000 
SSU 218 700 244 900 
Grön ungdom  73 400 0 
Ung Vänster 76 000 85 100 
Totalt  822 000 838 400 

*År 2021 har 140 000 kr av budgetramen fördelats proportionellt mellan de 
organisationer som erhåller bidrag. Beloppet motsvarar prisbasbelopp och 
mandatandel för de organisationer som ej erhåller bidrag men är representerade i 
regionfullmäktige. 

Översyn fördelning av bidrag 
I nuvarande bidragsmodell fördelas en del som verksamhetsbidrag. Detta bidrag 
grundar sig på en bedömning av verksamhetsplanen för bidragsåret. Bedömningen 
innebär svårigheter i handläggningen. Utifrån detta behöver en översyn göras av 
bidragets fördelning. Regional utveckling ges i uppdrag att i god tid inför 2023 års 
bidragsgivning ta fram ett förslag till ny fördelningsmodell samt se över hand-
läggningsrutinerna. Detta innebär också att dokumentet Policy och riktlinjer för 
bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur måste revideras. 

 Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
Politiska ungdomsorganisationer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö  
Ekonomichef 
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2016-09-27 RJL 2015/60 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Policy och riktlinjer för bidragsgivning 
inom områdena folkhälsa, utbildning 
och kultur 

Policy 
Mål med bidragsgivning inom rubricerade områden är att stödja och stimulera 

ideell verksamhet. Inom såväl folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen 

ideell verksamhet inom det civila samhället som bidrar till att förverkliga 

regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv region.  

Att erbjuda länsinvånaren sjukvård är en av regionens huvuduppgifter men att 

arbeta med förebyggande insatser är minst lika viktigt. Ett aktivt folkhälsoarbete 

är en central fråga och regionens vision "För ett bra liv i en attraktiv region" 

knyter ihop regionens ambitioner inom områden som folkhälsa, hälso- och 

sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). Genom 

bidrag till ideella organisationer, föreningar och inom kulturområdet även till 

enskilda personer skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler 

länsinvånare möjlighet att uppleva god hälsa. 

 

Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden 

 

 Folkhälsa 

 Studiedistrikt 

 Politiska ungdomsorganisationer 

 Övriga ungdomsorganisationer 

 Pensionärsorganisationer 

 Kulturbidrag 

 

Genom bidragsgivning ges ett stöd på regionnivå för att bidragsmottagare 

självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera 

medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att 

 stärka och utveckla demokratin 

 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation 

154



 

  2(13) 

2016-09-27 RJL 2015/60 

 
 

 

 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt  

 att beakta såväl FN:s barnkonvention som deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna vilket innebär en gemensam värdegrund om alla människors 

lika värde och jämställdhet.  

 ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 

personer med funktionshinder 

 meningsfull fritid för barn och ungdomar  

 god och jämlik hälsa bland befolkningen 

 livslångt lärande och den demografiska utmaningen 

 att den ideella föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll 

beaktas 

 

Riktlinjer för bidragsgivning 
De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer 

och riksorganisationer. Regionens organisations- och verksamhetsbidrag avser 

regionala organisationer. Lokala föreningar får som regel offentligt stöd från 

kommunerna och riksorganisationer från staten. Projektbidrag/utvecklingsbidrag 

kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse. 

 

Bidragsformer 
 organisationsbidrag – för att regionen anser det viktigt att organisationen 

finns och bidrar till samhällsutvecklingen  

 verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som 

beskrivs i verksamhetsplaner.  

 projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss 

verksamhet.  

 

Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet av föregående års 

verksamhet (verksamhetsberättelsen) och den verksamhetsplan man har för det år 

man söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv 

stå för sina kostnader. 
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Allmänna förutsättningar för bidrag 

Organisationskrav 
Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 

ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner. Med 

demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över 

verksamheten. De organisationer som stöds av regionen ska ha verksamhet över 

större delen av länet, det vill säga regional verksamhet.  

För att erhålla bidrag ställs i övrigt krav på att organisationen har  

 fastställda stadgar 

 styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning som uppgår till 

eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad revisor) 

 ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 

 eget plus- eller bankgirokonto 

 firmatecknare 

 stadigvarande verksamhet 

 

Administrativa rutiner -beslutsordning   

 
Bidragsansökan 

Ansökan ska, om inte annat anges inom respektive bidragsområde, lämnas före 1 

september året före bidragsåret.  

 

Krav på ansökan 

 Ansökan ska göras via regionens hemsida  

 Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor  

 Ansökan ska vara inkommen i tid 

 
Beslut om bidrag 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område 

 Folkhälsa 

 

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena 

 Studiedistrikt 

 Politiska ungdomsorganisationer 

 Övriga ungdomsorganisationer 

 Pensionärsorganisationer 

 Kulturbidrag 

 

Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta till utskott/enskild ledamot eller 

enskild tjänsteman att fatta beslut inom avgränsade områden. 
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Utbetalning 

Organisations- och verksamhetsbidrag utbetalas under februari månad om 

bidraget inte överstiger två prisbasbelopp där bidrag till hälften utbetalas i februari 

och hälften i juli månad. 

 

Projektbidrag utbetalas enligt beslut. 

 
Uppföljning och kontroll 
För verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från 

bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras 

för att säkerställa att bidrag använts på riktigt sätt. 

 

Ett bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas. 

Återbetalningsskylighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 

grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 

redovisning uteblir.  

 

Bidrag från regionen förutsätter att mottagaren accepterar att regionen har rätt ta 

del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av 

bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål. 

 

Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 

genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 

verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 

nämnden. 

 
Övrigt 

Specifika administrativa riktlinjer kan föreligga för respektive bidragsområde 

vilka i så fall redovisas under respektive område.  

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för de elva övergripande 

nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige dvs  "att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".   

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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Bidragets syfte 
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella 

mål.  

 

Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har 

fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god 

hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionshinder, liksom 

att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa. 

Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det samhälle vi 

lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med socialt 

nätverk och omgivning.  

 

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa 

handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt, 

kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra 

människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill 

ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor. 

 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller 

projektbidrag.  

 
Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 

verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.  

 

Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;  

  

 samverkar med regionen och andra aktörer 

 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter  

 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet 

 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv  

 kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete 

 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning 

 
Projektbidrag 

För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 

samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt.  Projekt 

förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 

aktörer.  
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Särskilda villkor 

Funktionshinderorganisationer 

Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 

Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 

övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda: 

 

 vara partipolitiskt och religiöst obunden 

 medlemmar har erfarenhet av eget funktionshinder eller företräder personer 

med funktionshinder  

 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning 

 
HSO 

Del av bidrag ges till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, för 

samordning och gemensam intressebevakning för organisationens 

medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del av organisationens kostnader för 

 

 administration 

 lokalkostnader 

 samverkan med regionen 

 verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika 

funktionshinder 

 

Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp.  

 
Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter 

Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större 

delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där 

ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet 

 
Idrottsrörelsen 

Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund 

anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund. 

 

Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU 

idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram. 

 

Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 

(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.  

 

Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är 

 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept) 

 arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet 

 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionshinder 
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Bidrag till studiedistrikt 
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar 

länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur. 

Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via 

Folkbildningsrådet.  

 

Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU) 

anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen. 

 

Bidragets syfte 
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönkö-

pings län för stöd och samordning av  

 administration 

 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda  

 anordnande av kulturarrangemang.  

 

Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet.  

Särskilda villkor  
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner med 

geografisk spridning. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Den av regionfullmäktige anvisade ramen fördelas med 

 60 procent som organisationsbidrag 

Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av 

statsbidragstilldelning under de två närmaste åren för ansökningsåret.  

 35 procent som verksamhetsbidrag  

Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar 

året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom 

folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande. 

 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang. 

Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang 

under de två närmast föregående verksamhetsåren.  

 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet. 

Bidragets syfte 
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 

deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 

administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare, 

funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 

ungdomar.  
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Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor  
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag 

 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar 

 

- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i  

   regionfullmäktige 

- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation  

   utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige 

 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till 

ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 

Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för sistlidna 

verksamhetsår (årsredovisning).  

 

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer 
Ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län och har en 

riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan erhålla 

bidrag. 

 

 politiska ungdomsorganisationer får bidrag ur anslaget till politiska 

ungdomsorganisationer 

 nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer får bidrag ur 

folkhälsoanslaget  

Bidragets syfte 
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom 

medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning. 

 

Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett 

stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda. 

Särskilda villkor  
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom 

länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses 

en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och 

accepterats i organisationen.  

 

Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt 

inflytande över verksamheten. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av 

regionfullmäktige anvisade utgiftsramen fördelas 

 

 60 % som organisationsbidrag  

 40 % som verksamhetsbidrag 
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Organisationsbidraget består av: 

 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation  

 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i 

proportion till varje organisations medlemsantal. 

 

Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations 

verksamhetsplan för bidragsåret.  

 

Bidrag till pensionärsorganisationer 
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet. 

Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 

medlemskap för alla pensionärer. 

Bidragets syfte 
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet. 

Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av 

organisatörer och förtroendevalda.  

Särskilda villkor  
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 

länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. 

 

Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer, 

ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt infly-

tande över verksamheten. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt 

 

 85 % baseras på antalet medlemmar 

 15 % baseras på antalet lokalavdelningar 

 

Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget. 

 

Kulturbidrag 

Bidragets syfte 
Ändamål med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och den 

regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av 

 verksamhetsbidrag  

 arrangörsbidrag  

 utvecklingsbidrag  
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Verksamhetsbidrag 
Bidrag kan utgå till organisationer (juridiska personer) verksamma i länet som 

bedriver stadigarande verksamhet inom huvudsakligen kulturområdet där 

verksamheten bedöms vara viktig i regionens kulturpolitiska infrastruktur.  

 

Kriterier för en sådan bedömning är att verksamheten (organisationen) ska 

 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft 

 samarbeta och samverka med andra aktörer 

 

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 

verksamhetsplanen och hur väl den stödjer kulturplanens mål och inriktning. 

Verksamheten ska vara betydelsefull för länets kulturutveckling.  

 
Ansökan och redovisning  
Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas senast 1 oktober. Årsredovisning för 

föregående år ska lämnas ska lämnas senast i samband med denna ansökan. 

Arrangörsbidrag  
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges för kulturarrangemang inom områdena 

dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, 

litteratur samt museum och kulturarv. 

 

Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd 

för att uppnå:  

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare  

 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet  

 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid 

 en positiv utveckling av lokala arrangörer 

 

Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan 

inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till 

största delen är finansierad av regionen.  

Kriterier och bidragskonstruktion 

Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 

utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 

huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet.  

 

Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av 

bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild person.  Gagekostnad 

räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i 

en serie.  

 Gagekostnad är bidragsgrundande  

- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn  

  och unga  

- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.  
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 Arrangörsstöd reduceras  

- om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag 

- med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat 

  bidrag.  

 En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd. 

 

Se bilagda räkneexempel 

 

Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla 

arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen 

avses regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, 

länets folkhögskolor samt bildningsförbunden. Dessa verksamheter kan ändå 

samverka och samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. 

Organisation som får utvecklingsbidrag kan inte få del av arrangörsbidrag för 

samma projekt.   

 

Ansökan och redovisning  
Bidrag för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari-30 juni kan 

sökas från 1 december.  För perioden 1 juli – 31 december kan ansökan om 

arrangörsstöd inges från 1 juni. 

Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas som styrks med 

räkenskapsutdrag.  

Utvecklingsbidrag  
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 

kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av juridiska personer såsom 

föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser, kommuner. Utvecklingsbidrag kan 

även anvisas till regionens egna verksamheter och då som medfinansiering till 

projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.  

 

Regionalt stöd för utveckling inom kulturområdet finansieras ur denna utgiftsram. 

 
Kriterier och bidragskonstruktion 
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egeninsats 

alternativt från annan aktör.  

 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets 

 regionala potential 

- bidrar till kulturell infrastruktur,  

- utvecklar kulturell samverkan över kommungränser, 

- sprids utanför den egna orten 

 möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att engagera, nå och 

involvera nya målgrupper exempelvis 

- barn- och unga 

- nya svenskar/integration 
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 möjlighet att motverka alla former av diskriminering 

 nyskapande 

- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment 

 

 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer 

 

 

Utvecklingsbidrag kan inte ges för 

 ordinarie verksamhet eller pågående projekt 

 investeringar i lokaler eller utrustning 

 projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts) 

 inspelning av musik och slutproduktion av media, böcker, film, konstverk. 

 

 

Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. För projekt som avser mer än ett år 

ska ny ansökan lämnas för respektive år. Med ansökan ska följa en lägesrapport 

för föregående/innevarande år.   

 

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 

kronor. 

 

Projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens utgång resultera 

i bedömning att verksamheten har sådan regional betydelse att ett stadigvarande 

verksamhetsbidrag ska ges.  

 

Regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras inom detta utgiftsområde.  
 

 
Ansökan och redovisning   

Beslut om utvecklingsbidrag tas vid två tillfällen utifrån ansökningar som lämnats 

senast 15 mars respektive 15 oktober.  

 

Efter projekttidens utgång eller för fleråriga projekt under tiden ska 

bidragsmottagare återrapportera hur projektet genomförts och vilka effekter som 

uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med 

revisionsintyg. 
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Bilaga  

Regionalt arrangörsbidrag – räkneexempel  

Arrangörsbidrag beräknas utifrån bidragsgrundande gagekostnad som är 

- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn  

  och unga  

- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.  

 

Om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag reduceras detta 

med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger beslutad nivå. 

 

   Ex 1 Ex 2 Ex 3 

Kostnader 

- faktisk gagekostnad      20 000 30 000 40 000 

- övr kostn (marknad, teknik, resor etc) 10 000 10 000 10 000 

Summa kostnader  30 000 40 000 50 000 

Intäkter 

- biljettintäkter  20 000 20 000 20 000 

- sponsring     5 000   5 000  5 000 

- bidrag främjandeorg, kommuner 10 000 10 000 10 000 

- regionalt arrangörsstöd  10 000 15 000 15 000 

Summa intäkter  45 000 50 000 50 000 

Överskott   15 000 10 000          0 

 

Regionens faktiska arrangörsstöd     5 000
1)

 15 000
2)

 15 000
3)

 

 

 

1) Överskott 15 000 överstiger regionens arrangörsstöd på 10 000 kronor varför 

detta reduceras med överskjutande belopp 5 000. 

 

2) Överskott understiger regionens arrangörsstöd varför ingen reduktion sker. 

 

3) Inget överskott föreligger – innebär oförändrat arrangörsstöd.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer inför 
valåret 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2401 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden föreslå Regionstyrelsen besluta: 

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2022 ett maximalt 
bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. 

2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram 
för oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning  
Inför valåret 2022 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och 
engagemang i samhällsfrågor. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat 
i regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för 
politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerat i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-22 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnden för arbetsmarknad och näringsliv 

Bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer inför valåret 
2022 
Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad och näringsliv föreslår Regionstyrelsen besluta: 

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2022 ett maximalt bidrag 
motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. 

2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram för 
oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning  
Inför valåret 2022 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och 
engagemang i samhällsfrågor. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat i 
regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för politiska 
ungdomsförbund vars moderparti är representerat i regionfullmäktige under 
innevarande mandatperiod.  

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93 fastställt bidragspolicy för organisationer 
och föreningar, där bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är 
verksamma i länet och vars moderparti finns representerat i regionfullmäktige. 
Inför valåret 2022 föreslås liknande extra insatser som gjordes vid valåret 2018, 
dvs. att politiska ungdomsförbund kan efter inlämnad redovisning få ta del av 
avsatta medel.  

Finansiering 
Ramen för ekonomiska medel till respektive ungdomsförbund utgår från det antal 
mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige. Den extra insatsen om 243 000 
kronor finansieras ur regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
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Beslut skickas till 
Regional utveckling 
Samtliga gruppledare 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö  
Ekonomichef 
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Bidrag till ungdomsorganisationer 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1486 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 6 997 000 
kronor ur 2022 års anslag till ungdomsorganisationer.  

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets 
fördelningsmodell och handläggningsrutiner inför 2023 års 
bidragshandläggning, samt ta fram ett reviderat förslag av Policy och 
riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning 
och kultur. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam ungdomsorganisation 
vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
 
 
 
 

 

Bidrag till ungdomsorganisationer för 
år 2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till ungdomsorganisationer 
enligt tabell. Totalt fördelas 6 997 000 kronor ur 2022 års anslag till 
ungdomsorganisationer.  

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets fördelningsmodell 
och handläggningsrutiner inför 2023 års bidragshandläggning, samt ta 
fram ett reviderat förslag av Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur. 

Sammanfattning 
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam ungdomsorganisation vars 
riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet. 

Information i ärendet 
Bidraget ska syfta till att stödja barn och ungdomars engagemang i föreningslivet 
och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och 
målsättning. Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6–25 år 
folkbokförda i länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med 
medlem avses en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt 
medlemskap och accepterats i organisationen. Bidragsberättigade medlemmar ska 
ha ett reellt inflytande över verksamheten. 
 
Bidragskonstruktion och fördelning 
Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag ett 
stöd   för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda. 
 
Utgiftsramen fördelas 

• 60 % som organisationsbidrag 
• 40 % som verksamhetsbidrag 
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  RJL 2021/1486 

 
 

 

Organisationsbidraget består av 
• Ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation 
• Ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, 

fördelas i proportion till varje organisations medlemsantal. 
  
Verksamhetsbidraget består av 

• Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av den redovisade 
verksamhetsplanen för det avsedda bidragsåret. 

 
På grund av pandemin och dess restriktioner har verksamhet inte kunnat 
bedrivas i normal omfattning. 2022 års bidrag är därför en uppräkning med 
2 procent utifrån 2021 års bidrag.  
 
Tabell: Fördelning av bidrag per organisation år 2021 och 2022  

Ungdomsorganisation Bidrag 2021 Bidrag 2022 
4H 316 900 323 200 
Serbiska distriktsorg 284 100 289 800 
Bosnisk-Hercegovinska länsorganisation 387 300 395 000 
Pingst ung 912 600 930 900 
SAU Svenska alliansmissionens ungdom 1 007 000 1 027 100 
Sverok 455 500 464 600 
Equmenia 614 100 626 400 
Unga musikanter 415 200 423 500 
Smålands schackförbund 414 600 422 900 
KRIK Kristen ungdomsorganisation 342 200 349 000 
Ny generation 487 100 496 800 
KSSB-Ung 612 000 624 200 
Svenska kyrkan Unga -Växjö stift 300 600 306 600 
Norra Smålands scoutdistrikt 310 800 317 000 
Summa: 6 860 000 6 997 000 

 

Översyn fördelning av bidrag 
I nuvarande bidragsmodell fördelas 40 procent som verksamhetsbidrag. Denna del 
av bidrag grundar sig på en bedömning av verksamhetsplanen för bidragsåret. 
Bedömningen innebär svårigheter i handläggningen. Utifrån detta behöver en 
översyn göras av bidragets fördelning. Regional utveckling ges i uppdrag att i god 
tid inför 2023 års bidragsgivning ta fram ett förslag till ny fördelningsmodell samt 
se över handläggningsrutinerna. Detta innebär också att dokumentet Policy och 
riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
måste revideras. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
Ungdomsorganisationer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö 
Ekonomichef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Bidrag till pensionärsorganisationer 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1488 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 1 293 400 
kronor ur 2022 års anslag till pensionärsorganisationer. 

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets 
fördelningsmodell och handläggningsrutiner inför 2023 års 
bidragshandläggning, samt ta fram ett reviderat förslag av Policy 
och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam 
pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar pensionärers 
intressen och är öppen för medlemskap för alla pensionärer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE

2021-11-08

1(2)

RJL 2021/1488

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Bidrag till pensionärsorganisationer år 
2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till pensionärsorganisationer enligt 
tabell. Totalt fördelas 1 293 400 kronor ur 2022 års anslag till 
pensionärsorganisationer. 

2. Regional utveckling ges i uppdrag att se över bidragets fördelningsmodell och 
handläggningsrutiner inför 2023 års bidragshandläggning, samt ta fram ett reviderat 
förslag av Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur. 

Sammanfattning 
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam pensionärsorganisation vars huvud-
organisation främjar pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla 
pensionärer. 

Information i ärendet 
Distriktsorganisationen skall använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönköpings 
län, för administration och för information till och utbildning av organisatörer och förtro-
endevalda. Distriktsorganisationen skall ha minst 1 000 betalande pensionärsmedlemmar 
bosatta inom regionen samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Tilldelningen 
fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget. 
 
Normalt fördelas ramanslaget som organisationsbidrag på följande sätt 

• 85 % baseras på antalet medlemmar 
• 15 % baseras på antalet lokalavdelningar  

 
På grund av pandemin och dess restriktioner har verksamhet inte kunnat bedrivas i normal 
omfattning. 2022 års bidrag är därför en uppräkning med 2 procent utifrån 2021 års bidrag.  
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Tabell: Fördelning av bidrag per organisation 

 
 

Översyn fördelning av bidrag 
I nuvarande bidragsmodell fördelas 85 procent på antal medlemmar och 15 
procent på antal lokalavdelningar. Samhällsutvecklingen möjliggör genom 
digitalisering ökad tillgänglighet, vilket genererar minskat behov av lokal-
avdelningar. Utifrån detta behöver en översyn göras. Regional utveckling ges i 
uppdrag att i god tid inför 2023 års bidragsgivning ta fram ett förslag till ny 
fördelningsmodell samt se över handläggningsrutinerna. Detta innebär också att 
dokumentet Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur måste revideras. 

 Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslut skickas till 
Berörda organisationer 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö 
Ekonomichef 

 

Organisation Bidrag 2021 Bidrag 2022
SPF Svenska Pensionärsförbund 457 500 466 700
PRO Pensionärernas Riksorganisation 485 100 494 800
RPG Riksförb pensionärsgemenskap 129 400 132 000
SKPF Sv kommunalpensionärsförbund 196 000 199 900
Summa 1 268 000 1 293 400

176



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 183  
 
Utökade sammanträdesdagar för Kulturutskottet 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Att kulturutskottet utökar sina sammanträdesdagar till 5 tillfällen 
under 2022. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för Kulturutskottet 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
För att ha möjlighet att bereda ärenden till nämnden föreslås 
Kulturutskottets sammanträdesdagar utökas till totalt 5 tillfällen under 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kulturutskottet 20201-11-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Sammanträdesplan 2022 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 19-23 
Tid: 2021-11-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Kulturutskottet 

• Fastställer sammanträdesplan för 2022 för Kulturutskottet enligt 
följande: 
27/1– beredning av Paul Peterssons stipendium, dialog om 
kulturplanen 
7-8/4 – verksamhetsdialoger 
Kulturutskottet ansöker om en extra dag för att utföra dialogerna. 
29/9 – beredning av kultur- och arbetsstipendier 
28/11 – beredning av kulturbidrag 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för Kulturutskottet 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Sammanträdesplan 2022 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Kulturutskottet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskottet 

Sammanträdesplan  Kulturutskottet 
2022 
Förslag till beslut 
Kulturutskottet 

• Fastställer sammanträdesplan för 2021 för Kulturutskottet enligt följande: 
27/1– beredning av Paul Peterssons stipendium 
14/4 – verksamhetsdialoger 
29/9 – beredning av kultur- och arbetsstipendier 
25/11 – beredning av kulturbidrag 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för Kulturutskottet inom 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Sammanträdesplan 2022 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklings direktör 

Magnus Jonsson 
Kulturutvecklingschef 
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Januari Februari Mars April Maj Juni
L1 Nyårsdagen Ti1 RS Ti1 RS-AU F1 S1 O1 Nämnd ANA
S2 O2 Personaldelegationen O2 L2 M2 V 18 To2
M3 V 1 To3 To3 S3 Ti3 Nämnd TIM, Nämnd FS F3 KF/SVN
Ti4 F4 KF F4 M4 v 14 O4 Nämnd ANA L4
O5 Trettondagsafton L5 L5 Ti5 RS To5 S5
To6 Trettondagen S6 S6 O6 F6 M6 V 23
F7 M7 V 6 M7 V 10 To7 Kulturutskott-dialoger L7 Ti7 RS
L8 Ti8 RF Ti8 RS F8 Pat nämnd pres /kulturutskott -dialoger KF utök S8 O8 Pres TIM, Pres FS, Pat nämnd pres SKR
S9 O9 Pres TIM, Pres FS O9 SKR L9 M9 V 19 To9 Pres ANA SKR
M10 V 2 To10 Pres ANA To10 LPR SKR S10 Ti10 RS F10 Parl nämnd
Ti11 Pres TIM, Pres FS F11 Pat nämnd pres F11 M11 V 15 O11 Personaldelegationen L11
O12 Pres ANA L12 L12 Ti12 RF To12 S12
To13 S13 S13 O13 F13 M13 V 24
F14 M14 V 7 M14 V 11 To14 L14 Ti14 RF
L15 Ti15 Ti15 Pres TIM, Pres FS F15 Långfredag S15 O15
S16 O16 O16 Pres ANA SVN L16 Påskafton M16 V 20 To16 Pat nämnd
M17 V 3 To17 To17 SVN S17 Påskdag Ti17 Pres TIM, Pres FS F17
Ti18 F18 F18 M18 Annandag påsk                               V 16 O18 Pres ANA SKR L18
O19 RS-AU L19 L19 Ti19 Pres TIM, To19 SKR S19
To20 S20 S20 O20 Pres ANA, Pres FS SKR F20 M20 V 25
F21 Parl nämnd M21 V 8 Pat nämnd Nämnd TIM M21 V 12 To21 Pat nämnd SKR L21 Ti21 Nämnd TIM, Nämnd FS
L22 Ti22 Nämnd TIM, Ti22 RS-AU F22 S22 O22 Nämnd ANA
S23 O23 Nämnd ANA, Nämnd FS O23 L23 M23 V 21 To23
M24 V 4 To24 Nämnd ANA To24 S24 Ti24 RS-AU F24 Midsommarafton
Ti25 Nämnd TIM, Nämnd FS f25 Parl nämnd F25 Parl nämnd M25 V 17 O25 LPR L25 Midsommardagen
O26 Nämnd ANA, SKR L26 L26 Ti26 RS-AU To26 S26
To27 Kulturutskott SKR S27 S27 O27 F27 M27 V 26
F28 M28 V 9 M28 V 13 Nämnd FS To28 L28 Ti28 RS-AU Bryssel
L29 Ti29 Nämnd TIM F29 S29 O29 Bryssel
S30 O30 Nämnd ANA L30 Valborgsmässoafton M30 V 22 To30 Bryssel
M31 V 5 To31 Ti31 Nämnd TIM, Nämnd FS
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Juli Augusti September Oktober November December
F1 Bryssel M1 V 31 To1 L1 Ti1 Pres TIM, Pres FS To1 Pres ANA
L2 Ti2 F2 S2 O2 Pres ANA F2 KF/SVN
S3 O3 L3 M3 V 40 To3 L3
M4 V 27 To4 S4 Ti4 RF F4 S4
Ti5 F5 M5 V 36 O5 L5 M5 V 49
O6 L6 Ti6 Nämnd TIM, Nämnd FS To6 S6 Ti6 RF
To7 S7 O7 Nämnd ANA, Pat nämnd pres F7 M7 V 45 O7 Pat nämnd pres
F8 M8 V 32 To8 L8 Ti8 RF To8 LPR
L9 Ti9 F9 KF S9 O9 RF F9
S10 O10 L10 M10 V 41 To10 L10
M11 V 28 To11 S11 Ti11 Nämnd TIM, Nämnd FS F11 S11
Ti12 F12 M12 V 37 O12 Nämnd ANA L12 M12 v 50
O13 L13 Ti13 RS-AU To13 S13 Ti13 RS-AU
To14 S14 O14 RS-AU F14 M14 V 46 O14 Nämnd TIM, Nämnd FS SKR
F15 M15 V 33 To15 L15 Ti15 Nämnd TIM, Nämnd FS To15 Nämnd ANA Pat nämnd SKR
L16 Ti16 RS F16 S16 O16 Nämnd ANA SKR F16
S17 O17 L17 M17 V 42 To17 SKR L17
M18 V 29 To18 S18 Ti18 RS-AU F18 S18
Ti19 F19 M19 V 38 Pat nämnd O19 Pat nämnd pres, LPR L19 M19 V 51
O20 L20 Ti20 Pres TIM, Pres FS To20 S20 Ti20 RS
To21 S21 O21 Pres ANA SKR F21 M21 V 47 O21
F22 M22 V 34 To22 SKR L22 Ti22 RS-AU To22
L23 Ti23 Pres TIM, Pres FS F23 S23 O23 Personaldelegationen F23
S24 O24 Pres ANA L24 M24 V 43 To24 L24 Julafton
M25 V 30 To25 S25 Ti25 RS F25 Parl nämnd S25 Juldag
Ti26 F26 M26 V 39 O26 SKR L26 M26 Annan dag jul                                  V 52
O27 L27 Ti27 RS To27 Pat nämnd SKR S27 Ti27
To28 S28 O28 Personaldelegationen F28 KF utök M28 V 48 Kulturutskott O28
F29 M29 V 35 To29 Kulturutskott L29 Ti29 RS To29
L30 Ti30 RF F30 SVN S30 O30 Pres TIM, Pres FS F30
S31 O31 M31 V 44 L31 Nyårsafton
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 184  
 
Kulturbidrag 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1807 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. Bevilja 225 000 kr i kultur- och arbetsstipendium. 
2. Bevilja 1 500 000 kr till arrangemangsbidrag. 
3. Bevilja 744 400 kr för kulturutvecklingsprojekt riktade till det fria 

kulturlivet. 
4. Bevilja 6 250 000 kr i verksamhetsbidrag till organisationer enligt 

redovisad sammanställning . 
5. Bevilja 2 850 600 kr i projektbidrag, varav 1 560 000 kr går till 

fleråriga projekt, enligt redovisad sammanställning,. 
6. Ger regionledningskontoret i uppdrag att under våren 2022 utreda  

beloppsgränsen för arrangemangsbidrag inför kommande 
ansökningsperiod. 

Sammanfattning  
Nämndens budget för bidrag inom kulturområdet 2022 innehåller ett anslag 
på 11 570 000 kronor. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala 
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda för att stärka och stimulera professionell 
kultur. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag 
och projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras.  
 
Ärendet har beretts av Kulturutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kulturutskottet 2021-11-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
• Skrivelse, Sammanställning samtliga projektbidrag daterad 2021-11-

08 
• Ansökningar till projektbidrag RJL 2021/1805 och 

verksamhetsbidrag RJL 2021/1806 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 171-186 
Tid: 2021-12-02 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet yrkar bifall till föreliggande tjänstemannaförslag om fördelning av 
Kulturbidrag 2022. Med motiveringen att fördelning av medel bör ske 
utifrån en tydlig och systematisk värdering av respektive ansökan. 
 
Presidiet avslår Kulturutskottets förslag om att höja maxbeloppet per år för 
arrangemangsbidraget till 100 000 kronor.  
Presidiet föreslår att beloppsgränsen för arrangemangsbidrag utreds och att 
regionledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till nämnden under  
våren inför kommande ansökningsperiod. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 19-23 
Tid: 2021-11-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 12:00 för lunch och överläggning, och 
återupptas kl 14:30. 
 
Kulturbidrag 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1807 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

1. Bevilja 225 000 kr i kultur- och arbetsstipendium  
2. Bevilja 1 500 000 till arrangemangsbidrag 
3. Bevilja 0:- för kulturutvecklingsprojekt riktade till det fria kulturlivet 
4. Bevilja 6 516 000 kr i verksamhetsbidrag till organisationer enligt 

redovisad sammanställning  
5. Bevilja 1 290 600  kr i projektbidrag, varav 1 560 000 kr går till 

fleråriga projekt, enligt redovisad sammanställning,  
6. 478 400 konor läggs till ännu ej fördelade medel till det fria 

kulturlivet 2022. 
7. Verksamhetsbidragen för 2022 fördelas enligt bilaga 1. 
8. Att maxbeloppet per år för en arrangör att erhålla från 

arrangemangsbidraget höjs till 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nämndens budget för bidrag inom kulturområdet 2022 innehåller ett anslag 
på 11 570 000 kronor. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala 
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda för att stärka och stimulera professionell 
kultur. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag 
och projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras. Verksamhetsbidrag till verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen har lyfts bort och redovisas istället i samband 
med fördelning av stadsbidrag. Medel för kulturutvecklingsprojekt är inte 
sökbara utan används under 2022 för att främja det fria kulturlivet genom 
insatser utvecklade i samråd med det fria kulturlivet 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 19-23 
Tid: 2021-11-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
• Skrivelse, Sammanställning samtliga projektbidrag daterad 2021-11-

08 
• Ansökningar till projektbidrag RJL 2021/1805 och 

verksamhetsbidrag RJL 2021/1806 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet presenterar förslag till fördelning av kulturbidrag 2022 
enligt bilaga 1. 
 
Kulturutskottet föreslår att maxbeloppet per år för en arrangör att erhålla 
från arrangemangsbidraget höjs till 100 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2 
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Ansökande organisation
Sökt belopp    
2022

Beviljat 
belopp 
2021

Förslag till 
beviljat 
belopp 

Kommunalt 
bidrag Kommentar

Kulturutskottets
Förslag

Huskvarna Folkets park 400 000 204 000 215 000 2 575 096 265 000
Jönköpings läns arkivförbund 55 000 50 000 55 000 0 55 000
Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 40 000 40 000 40 000 0 40 000
Jönköpings läns hembygdsförbund 110 000 100 000 110 000 0 110 000
Jönköpings läns hemslöjdsförbund 54 000 45 000 50 000 0 54 000
Jönköpings läns konstförening 35 000 27 000 30 000 0 35 000
Kultivera 430 000 300 000 350 000 300 000 ännu ej beviljat 390 000
Scenen Sofiehof Underjord 350 000 204 000 210 000 350 000 265 000
Share music and performing arts 2 000 000 1 000 000 1 000 000 150 000 1 000 000
Skådebanan Jönköpings län 220 000 210 000 220 000 90 000 hälften beviljat 220 000
Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by 600 000 306 000 345 000 1 000 000 år 2020 398 000
Stiftelsen Smålands konstarkiv 560 000 544 000 560 000 1 387 000 ännu ej beviljat 560 000
Sveriges konstföreningar distrikt JKPG län 30 000 25 000 30 000 0 30 000
Sydöstra Folkets hus och parkregion 90 000 75 000 85 000 0 90 000
Teateri 1 300 000 1 048 000 1 200 000 551 000 1 300 000
Österängens konsthall 650 000 366 000 450 000 650 000 ännu ej beviljat 476 000
SmåLit - Smålands litteraturfestival 350 000 200 000 350 000 220 000 år 2021 260 000
Minopera 300 000 175 000 200 000 300 000 228 000
JONK! Scenkonst 530 000 300 000 400 000 104 000 390 000
Summa befintliga verksamheter 5 219 000 5 900 000 6 166 000

Grenna Bluegrass 500 000 150 000 464 000 ännu ej beviljat 150 000

Stiftelsen Lehmanns verkstad 580 000 200 000 65 000 200 000

Summa nya verksamheter 350 000 350000

Föreningen Kulturhuset i Jönköping 240 000 2 575 096

SUMMA TOTAL 6 250 000 10 781 192 6 516 000

Nya ansökningar som föreslås beviljas verkamhetsbidrag

Nya ansökningar som föreslås avslag
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar 225 000 kr i kultur- och arbetsstipendium  
2. Beviljar 1 500 000 till arrangemangsbidrag 
3. Beviljar 744 400 för kulturutvecklingsprojekt riktade till det fria 

kulturlivet 
4. Beviljar 6 250 000 kr i verksamhetsbidrag till organisationer enligt 

redovisad sammanställning  
5. Beviljar 2 850 600 kr i projektbidrag, varav 1 560 000 kr går till fleråriga 

projekt, enligt redovisad sammanställning,  
 

Sammanfattning  
Nämndens budget för bidrag inom kulturområdet 2022 innehåller ett anslag på  
11 570 000 kronor. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens 
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda 
för att stärka och stimulera professionell kultur. Bidrag kan ges i form av 
verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag och projektbidrag. Ur ramen ska även 
regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras. Verksamhetsbidrag till 
verksamheter inom kultursamverkansmodellen har lyfts bort och redovisas istället 
i samband med fördelning av statsbidrag. Medel för kulturutvecklingsprojekt är 
inte sökbara utan används under 2022 för att främja det fria kulturlivet genom 
insatser utvecklade i samråd med det fria kulturlivet.  
 

Kulturbidrag 
Förslag fördelning 
2022 

Ökning mot 
2021 

Projektbidrag 1 290 600 7% 

Fleråriga projektbidrag 1 560 000 48% 

Verksamhetsbidrag 6 250 000 20% 

Arrangemangsbidrag 1 500 000 50% 

Kultur- och arbetsstipendium 225 000 125% 

Kulturutvecklingsprojekt 744 400 46% 

Summa Kulturbidrag 2022 11 570 000   
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Information i ärendet 
 
Verksamhetsbidrag 
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i 
Jönköpings län. Organisationerna ska bedriva permanent verksamhet och ha sin 
huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig för 
regionens kulturpolitiska infrastruktur. För att vara aktuell för verksamhetsbidrag 
ska organisationen:  
 Bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt den regionala 
kulturplanen  
 Ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling, 
attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet  
 Samarbeta och samverka med andra aktörer  
 Arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling inom de 
tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 Arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den regionala 
kulturplanen. Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens 
omfattning samt hur väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och 
inriktning, samt hur mycket som finns att fördela inom ramen. 

 
Förslag till nya verksamheter inom ramen för verksamhetsbidrag 
 
Grenna Bluegrass 
Grenna bluegrass startades 1978 som en mötesplats för musiker med ett brinnande 
intresse för amerikansk folkmusik. Genom åren har Gränna utvecklats till en 
mötesplats för genren och är nu inne på sitt 45 år. Grenna Bluegrass Festival 
rankas idag som en av Europas största i sin genre. Grenna Bluegrass har inte bara 
etablerat sig som en betydande aktör på den lokala, regionala och nationella 
musikscenen, utan även internationellt. Festivalen lockar både artister och 
besökare från Europa, USA och en hel del andra länder runt om i världen. Vilket 
bidrar till att sätta såväl Gränna som regionen på kartan. Vår strävan är att vara en 
musikalisk plattform för etablerade proffs och de med nybörjarkunskaper som vill 
tillhöra ett sammanhang. Grenna bluegrass har i dagsläget flera samarbetspartners 
både lokalt, nationellt samt internationellt, I Sverige samarbetar Grenna Bluegrass 
bl a med Destination Jönköping (marknadsföring, ekonomiskt bidrag), Jönköpings 
kommun, Ljudbolaget (leverantör av ljud) Österängens konsthall (Barnaktiviteter 
på festivalen) samt flertalet internationella parter för bokning, marknadsföring 
m.m. 
 
Stiftelsen Lehmanns Verkstad – Kulturgatan Bodafors 
Stiftelsen Lehmanns Verkstad driver besöksmålet Kulturgatan vars syfte är att 
främja svenskt och internationellt hantverk och formgivning mitt i ett varsamt 
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bevarat kulturarv. Projektet vänder sig till en sammantagen grupp med mycket 
stor bredd; besökare, kunder, kursdeltagare, studenter, anställda, konsulter, 
gästande hantverkare och konstnärer, entreprenörer/företagare. Stiftelsen vill nå 
fyra olika kategorier av besökare, den generellt designintresserade, den 
upplevelseintresserade (som genomför besöket enskilt eller i privat grupp/familj), 
den upplevelseintresserade som besöker genom arrangerad resa) samt den 
fördjupningsintresserade. Verksamheten har många betydelsefulla 
samarbetspartners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  
 

Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2022 
 

Ansökande organisation 
Sökt belopp    
2022 

Beviljat 
belopp 2021 
(exklusive 
ökade medel 
pga pandemin) 

Förslag till 
beviljat 
belopp 2022 

Huskvarna Folkets park 400 000 204 000 215 000 

Jönköpings läns arkivförbund 55 000 50 000 55 000 

Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 40 000 40 000 40 000 

Jönköpings läns hembygdsförbund 110 000 100 000 110 000 

Jönköpings läns hemslöjdsförbund 54 000 45 000 50 000 

Jönköpings läns konstförening 35 000 27 000 30 000 

Kultivera 430 000 300 000 350 000 

Scenen Sofiehof Underjord 350 000 204 000 210 000 

Share music and performing arts 2 000 000 1 000 000 1 000 000 

Skådebanan Jönköpings län 220 000 210 000 220 000 

Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by  600 000 306 000 345 000 

Stiftelsen Smålands konstarkiv 560 000 544 000 560 000 

Sveriges konstföreningar distrikt JKPG län  30 000 25 000 30 000 

Sydöstra Folkets hus och parkregion 90 000 75 000 85 000 

Teateri 1 300 000 1 048 000 1 200 000 

Österängens konsthall 650 000 366 000 450 000 

SmåLit - Smålands litteraturfestival 350 000 200 000 350 000 

Minopera 300 000 175 000 200 000 

JONK! Scenkonst  530 000 300 000 400 000 

Summa befintliga verksamheter   5 219 000 5 900 000 
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Nya ansökningar som föreslås beviljas        
Grenna Bluegrass 500 000   150 000 

Stiftelsen Lehmanns verkstad 580 000   200 000 

Summa nya verksamheter     350 000 

Nya ansökningar som föreslås avslag       
Föreningen Kulturhuset i Jönköping 240 000     

SUMMA TOTAL     6 250 000 
 
 
Projektbidrag 
Projektbidrag syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka 
tillgängligheten till kulturyttringar i hela länet. Bidragets struktur ger en möjlighet 
för kultursatsningar utifrån tre huvudområden, etablering, utveckling eller 
produktion (produktion scenkonst och produktion film). Bidrag beviljas till 
projekt inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till 
Jönköpings läns utveckling och attraktionskraft. Med etablering avses etablering 
och uppbyggnad av ny kulturverksamhet eller att etablera samarbete och 
samverkan som t.ex. utbyten mellan professionella kulturaktörer. Med utveckling 
avses att utveckla eller prova en ny metod eller nytt arbetssätt, utveckling av 
befintliga eller nya konstformer och tvärkonstnärliga konstformer. Produktion 
scenkonst är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck. Bidraget 
ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare eller konstnärer inom 
scenkonstområdet, samt stödja, bredda och förnya kulturlivet i Jönköpings 
län. Produktion film ska stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling 
till Jönköpings län. Bidraget avser professionella filmproduktioner och ska 
utveckla filmarbete i förproduktions-, produktions- och/eller 
efterproduktionsstadium.  
 
Förslag till fördelning av projektbidrag 2022 
 

Projekt fleråriga 

Sökt 
belopp    
2022 

Förslag till 
beviljat 
belopp 2022 

Kulturrätten år 3 790 000 500 000 

Regional samordnare för musik- och kulturskolor år 3 360 000 360 000 

Subterranea år 3 200 000 150 000 

Jönköpings litteraturhus år 2 350 000 350 000 

Hybridscen för inkluderande ordkonst år 2 200 000 200 000 

Delsumma   1 560 000 
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Nya projekt som föreslås få stöd     

Studio Silk år 1 (etablering) 660 000 350 000 

Småland Live år 1 (etablering) 990 000 290 000 

Sökandet efter Hilma af Klint (produktion film) 100 000 100 000 

Lämnad (produktion film) 200 000 75 000 

Not too young (produktion film) 400 000 75 000 

The M-project (produktion film) 80 600 80 600 

Miras magiska anteckningsbok (produktion scenkonst) 120 000 120 000 

Dansa med hästar (produktion scenkonst) 100 000 100 000 

Musikteatern STEREO (produktion scenkonst) 105 000 50 000 

Tiden är en dröm   50 000 

Delsumma   1 290 600 

Summa projektbidrag    
 

2 850 600 

Projekt som ej prioriterats för bidrag 2022     
Internationell poesifestival (etablering)  660 000   

Ett solvarv på Tolarp (produktion film)  100 000   

Smålands Spelmansförbund (produktion scenkonst)  90 000   
Unga musikarrangörer för hållbara livearrangemang 
(utveckling)  250 000   

Skenet bedrar (utveckling)  261 100   

Föreningen Fiesta Eksjö (utveckling)  200 000   
 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
 Skrivelse, Sammanställning samtliga projektbidrag daterad 2021-11-08 
 Ansökningar till projektbidrag RJL 2021/1805 och verksamhetsbidrag RJL 

2021/1806 
 
 

Beslut skickas till 
Regional Utveckling – sektionen för kulturutveckling 
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REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Magnus Jonsson   
Kulturutvecklingschef 
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Projektbidrag 2022 

Följande texter är hämtade ur ansökningshandlingarna och är projektägarnas egna beskrivningar. Belopp som 
anges är det sökta beloppet.  
 

Projekt som beviljats flerårigt bidrag 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Jönköpings litteraturhus Jönköpings litteraturhus (år 2) 350 000 

 
Vi fortsätter kontinuerligt att söka stöd från alla instanser som vi har möjlighet, ser över vägarna till nya 
samarbetspartners och tar ut en ny kompassriktning för verksamheten. Naturligtvis nödgas vi i ett sådant 
prekärt läge att anpassa våra aktiviteter efter rådande plånbok. Äntligen vågar vi föreställa oss ett slut på 
pandemitunneln och sakta men säkert återuppta våra olika evenemang, skrivarcirklar, 
författarpresentationer, mm. Vi går en fantastisk höst tillmötes. Två nya skrivarcirklar startas, vi har fem 
författare som regelbundet skriver i Litteraturhuset, två stora event hålles – Berättarhelgen 13-14 november 
där lokala förmågor möter några av landets främsta skrönikörer, Skrivarhubben 4-5 december som 
innehåller litterära samtal, workshops, författarpresentationer för alla åldrar, vi har startat Klubb 
Mikrokosmos första måndagen i varje månad från och med 1 nov – en hemlig lokal kulturpersonlighet dyker 
under kvällen upp – bokmingel vid borden-öppen scen, Julmarknad 11 december, Antikvariat Uno nyöppnas 
25 okt – drygt 12000 böcker sälj på plats och via Bokbörsen – kaffeservering, fyra praktikanter är här just nu 
och tillsammans med verksamhetsledaren sköter de Antikvariatet. Verksamhetsledare anställd 50% tjänst 
från och med 2021-08-01. Vi kommunicerar regelbundet via sociala medier och har möten med 
medlemmarna. Poetry Slam kommer att hållas på vår scen. Vårt projekt med "Ditt liv skriv" har på grund av 
pandemin flyttats till våren eftersom det handlar om fysiska möten. Sammaledes med Scandinavien Gothic - 
projektet är flyttat till våren 2022 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Riksteatern Jönköpings län Kulturrätten (år 3) 790 000 

 
Målet är att ge kulturen en tydligare och stärkt roll inom skolans värld och därmed säkra alla barns lika rätt 
till kultur. En kulturgaranti upprättas i varje kommun (en skolkulturplan som skall fungera som ett 
styrdokument för kultur i skolan). Samverkan mellan kulturaktörer och skola stärks och projektet ska främst 
gynna länets eget kulturutbud såsom det fria kulturlivet och kulturinstitutionerna. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Värnamo Kulturskola/Länets 
kommunala musik- och 
kulturskolor 
 

Regional samordnare för 
musik- och kulturskolorna i 
Jönköpings län (år 3) 

360 000 

Fortsätta det goda arbetet som flyter på i länet med vår regionala samordnare i spetsen. Fortsätta bygga 
vidare på att samordna och strukturera upp våra nätverk, samt vår samverkan för att gynna fler barn och 
unga i länet att ta del av våra skolors utbud. Mycket fina samarbeten har initierats både digitalt och i IRL. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Litteraturcentrum >Kvu Hybridscen för inkluderande 

ordkonst (år 2) 
200 000 

I vår projektansökningsprocess fick vi inte alla medel som söktes. Vi hade ett bortfall på 100 000kr från 
Region Jönköping-ansökan, och ett tryckfel i ansökan till Kulturrådet innebar att en ansökan för 300 000kr/år 
under en 3- årsperiod tolkades som den summa som skulle sökas över 3 år. På grund av detta förlorade 
projektet 300 000kr/år. Detta har vi försökt att lösa genom andra ansökningar vars resultat vi kommer att 
delge er huruvida ansökningarna godkänns. Detta omfattar en Kulturrådet-ansökan om krisstöd med 
inriktning teckenspråkspoesi. Vi kommer också att söka pengar från Postkodstiftelsen rörande konceptet 
inkluderande samhälle. Med dessa insatser hoppas vi att höja projektets budget. Tills vidare så har vi kopplat 
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ihop oss med organisationer i Östergötland och Uppsala för att dela resurser och minska kostnader utan att 
behöva ändra på  
projektets innehåll. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Scenkonst Jönköping Subterranea 4  (år 3) 200 000 

 
Under 2021 har vi lagt fokuset på att utveckla det konstnärliga arbete, strukturen, antal samarbetsmöten, 
dokumentation och förbättra helheten i utställningen. Projektet har utvecklats enormt, en professionell 
operaföreställningen kunde kombineras med utställningen till en helhet, utställningen har blivit en stor 
succé! 
1. Struktur: Styrgruppen som består av projektledaren Wolfgang Veith, komponisten Christopher Elgh ( 
musikalisk rådgivare Minopera), Sören Nordenström (idégivare och "ledare" av konstnärsgruppen), 
konstnären Danilo Giannini (affischer och design) och Hans Fransson (Gruvguide, ansvarig för hållbarhet). 
Dessutom har vi installerat en rådgivande grupp med Sebastian Weissenbacher (chef för scengestaltning på 
Staatsoper Wien) och Micke Hult (Stairway lights ). Jönköping kommuns konstintendent Filip Zezovski Lind 
gjorde en workshop med temat "hur enstaka konstnär kan fördjupa samarbete" med syftet att skapa en 
helhet i utställningen. Strukturerna hjälper konstnärsgruppen att koncentrera sig på deras konstnärliga 
arbete och utveckling. 
2. Konstnärlig utveckling och arbete: Regelbundna utvecklingsmöte, messengerdialog, besiktningar i gruvan 
och telefonsamtal fördes för att kunna utveckla konsten och sitt eget och gemensam skapande. 
Konstnärsgruppen fick även en gemensam verkstad i flera veckor i kvarteret Ödlan. Skapande konst 
inkluderades i en konstnärlig process med kompositören och regissören. För att kunna utveckla den 
processen ännu mer behöver vi ett utökat budget och beslut som motsvarar summan i ansökan. Minopera 
fick bidrag från Musikverket och Statens kulturråd för scenkonstproduktionen under utställningen. Med 
hjälp av bidraget kunde vi involvera nya konstformer (dans, videokonst, teater) och fördjupa samarbetet 
mellan konstnärsgruppen och produktionsgruppen av opera. Resultat blev en underbar enhet mellan konst 
och den nyskrivna operan. Det finns pågående dialog med olika konsthallar, konstnär, sakkunniga och i 
gruppen om konstnärlig förnyelse, nya konstformer och nya konstnärer och i november startar vi med en 
turnéversion av årets operaföreställning i kombination med videokonst. 
3. Breddat deltagande, publicitet, sponsorer: Genom samarbetet med Christopher Elgh (komposition) har vi 
fått ett nationellt perspektiv och uppmärksamhet. Bland annat fanns artiklar i JP, (webbsidans statistik visar 
intresset i hela landet). Genom samarbetet med kulturskolan och teaterstickorna har vi nått nya målgrupper 
och eleverna fick möjlighet att vara med i ett professionellt projekt 
Vi kunde utöka antalet bidragsgivare, samarbetspartner och sponsorer: "Sido-evenemang" som offentliga 
repetitioner i Cityn, Poesitåg från Jkpg till Taberg, konstnärsdialog, musik utanför gruvan mm har arrangerats 
och berikat projektet. 
 4. Hållbarhet och miljö: Projektet skapar jobb för konstnär, kompositör, sångare mm och hjälper de att få 
uppmärksamhet i hela landet. Samarbetet med olika föreningar, civilsamhället, institutioner och näringslivet 
förankrar projektet även utanför "konstbubblan" och skapar kontakt mellan konstutövare och civilsamhället. 
Subterranea är ett exempel på samarbete mellan natur och kultur, att informera och visa konst och 
kulturintresserade människor höga naturvärden, att locka nya människor till en plats, som är hotad av 
gruvexploatering, att inse värdet av skyddad natur för en hållbar framtid. Arrangemanget kommer enligt 
Länsstyrelsens bedömning kunna ge ökade möjligheter till kultur- och naturupplevelser inom 
naturreservatet samt kunna ge upphov till att kunskap om naturreservatets natur- och kulturvärden sprids 
till nya målgrupper som inte brukar besöka reservatet. 
 
Kommunalt bidrag: 100 000 kr (sökt) 

 

Nya ansökningar 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Internationell poesifestival 
Jönköpings län 
 

Poesi i Jönköpings län 
 

660 000 

Vi vill fortsätta utveckla och etablera föreningen Internationell Poesifestival Jönköpings län genom att 
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arrangera en poesifestival varje år som ska få växa. Vi startade festivalen för fyra år sedan och har funnit en 
publik och den har funnit oss. Vi har fyllt ut ett vacuum med något som saknats och varit efterlängtat. 
Förutom festivalen i september ska vi göra poesiaktiviteter under hela året och länet. Vi ska sprida poesin 
och bygga vidare som en folkrörelse kring orden och språken. Vi ska anordna seminarier kring poesi, 
litteratur och skrivande under hela året. De ska följas av offentliga program med etablerade poeter som ska 
få möta nybörjare och poesiälskare i allmänhet. Det är viktigt för oss att amatörer och proffs får mötas och 
inspirera varandra. 
 
Vi ska fortsätta att bjuda in internationella poeter från olika delar av världen, bland andra varifrån Sverige 
har många invandrare, och låta dem möta svenska poeter och en svensk publik. Genom ord i form av poesi 
kan vi underlätta integration och språkinlärning och få barn – och ungdomar, även vuxna, att utveckla sin 
språkförmåga. Vi ger dem möjlighet att uppträda tillsammans med våra gästpoeter. Detta är för att ge dem 
inspiration och stolthet över sitt språk. Våra poeter besöker skolor och arbetsplatser för att inspirera till eget 
skrivande. Poeterna delar med sig av sin kunskap och inspirerar till läsning. Vi tror på ordets makt i en 
levande demokrati. 
 
Låta professionella poeter träffa lokala poeter och framträda i lokala, allmänna sammanhang för att på det 
sättet inspirera till att använda språk i stället för våld som uttryckssätt. Vi vill också låta poeterna få tillträde 
till häktet i Jönköping för att där arbeta på samma sätt. Vi vill tillsammans med andra kulturföreningar och 
institutioner i Jönköpings län skapa en positiv känsla runt poesi (och litteratur) som konstform och runt att 
arbeta mångkulturellt. 
 
Konstformen poesi är tacksam att arbeta med eftersom den inte i första hand underordnar sig regler. Det är 
viktigare att vara kreativ än att göra rätt. Just därför tror vi att den passar extra bra i arbetet med människor 
som riskerar att stötas ut ur samhället, människor som lever vid sidan av detsamma eller människor som 
lever mellan kulturer. 
Vår övertygelse är att språk gör utövarnas världar mer nyanserade och att avsaknaden av verbalitet och 
språk delvis är orsaken till frustrationer och i förlängningen våld. Vi blandar också in andra kulturformer runt 
texterna. Till exempel dans, konst, teater och musik. Det ger poesin liv. Poesifestivalen har påverkat andra 
kulturarbetare genom möten och samarbete med våra poeter. Detta kommer vi att fortsätta utveckla. 
 
De offentliga programpunkterna är i första hand riktade mot en äldre målgrupp, även om syftet med 
besöken i skolor och workshops är att få människor att röra sig från förorterna till de institutionerna. 
Vi tar litteraturen till okonventionella platser, överraskar och kanske chockar. Vi ska vara ett bibliotek utan 
väggar och skapa en folkrörelse ute i samhället. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Grey Eminence AB Sökandet efter Hilma af Klint 

och Edelweissförbundet 
100 000 

Att utveckla en hybridscen och ett evenemang som är inkluderande till sin natur - Att stärka människor med 
funktionsvariationer genom att ge dem utrymme att gestalta sitt perspektiv på tillvaron - Att ge unga 
skrivande professionell vägledning och ge dem utrymme att gestalta sitt perspektiv på tillvaron - Att sprida 
ungas och funktionshindrades perspektiv på tillvaron genom evenemanget, filmer och tryck - Att skapa en 
scen för professionella 
utövare där de kan sprida sin ordkonst nationellt och internationellt. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Huskvarna Folkets Park Unga musikarrangörer för 

hållbara livearrangemang 
 

250 000 

Syftet med projektet är att skapa delaktighet, engagemang och påverkansmöjligheter för unga samt att få 
fler unga att upptäcka livemusiken. 
Målet med projektet är att skapa en arrangörsgrupp med unga som på ett demokratiskt, utvecklande och 
engagerande vis får upp ögonen för att arrangera livemusik. 
Förväntade effekter är att dessa unga på sikt vill fortsätta sitt engagemang för livemusiken som arrangörer, 
musiker och/eller besökare. En annan effekt är att vi ska nå fler unga som går på mer livemusik, oavsett 
genrer och därmed förstärker vår position som en mötesplats för alla. 
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Genom att rekrytera en arrangörsgrupp bestående av unga mellan 16-20 (åldersgränsen pga 
arbetsmiljöverkets regler för arbetstider) jämt fördelade mellan kön och var de bor/bakgrund vill vi få in 
barn- och ungdomsperspektivet i mer av de arrangemang vi gör. Gruppen kommer få utbildning inom bland 
annat arrangörskap, demokrati, likabehandling och jämställdhet, "dare to care", hållbarhet mm. Gruppen 
kommer också att arbeta under vissa av sommarens spelningar, både i planeringen och i genomförandet. 
Efter sommaren kommer gruppen få vara med och påverka kommande arrangemang samt arrangera en 
egen spelning som avslutning av projektet. Allt sker med stöttning av erfarna mentorer från bland annat 
team 1934. 
 
Kommunalt bidrag: 90 000 kr (beviljat, verksamhetsanslag) 
Studio Ladan AB Tiden är en Dröm Del 3 

 
200 000 

Att med hjälp av det fotografiska kulturarvet skildra historien 1900-1919, Vägen till rösträtt. 
Förproduktionen bedrivs av filmregissören Jan Lindqvist i Studio Ladans ateljé i Ålaryds Bohult 1 utanför 
Skillingaryd. 
Där finns det arkiv av fotografier som utgör underlag för den blivande berättelsen, som är en fortsättning på 
de två episka långfilmer kallade Tiden är en Dröm om Sveriges historia under industrialismen, vilka skildrar 
tiden 1959-1900. Syftet är att med medel till förproduktion nå fram till professionellt igångsättande av 
inspelning och fullbordande av Del 3. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Dembacke Ljusdesign och 
Scenkonstproduktion 
 

Skenet bedrar 261 100 

Syftet med denna ansökan är att genom en konstnärlig arbetsprocess skapa möjligheter för regionens 
invånare att på ett innovativt sätt uppleva problematiken kring invasiva arter. Konstnärerna vill tillsammans 
med olika intressenter som till exempel experter inom invasiva arter, biologisk mångfald, klimatförändring, 
länsstyrelsen och kommunerna arbeta transdisciplinärt. 
 
Projektets mål är att skapa ett “alternativt” scenkonstverk som beträder helt nya scenrum ute i skogen, vid 
sjön och ibland under vattnet. Detta för att undersöka alternativa sätt att berätta om projektets tema. 
Förhoppningen är att konstverket genererar förståelse för problematiken och i förlängningen mer 
medvetna/engagerade medborgare i regionen. Ett delmål är att skapa goda exempel på hur olika 
professioner, intressegrupper och allmänheten kan samverka, alltså arbeta transdisciplinärt genom 
konstnärliga metoder. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Story AB Lämnad 75 000 

 
Med denna film vill vi bryta tystnaden och skammen kring att ha blivit lämnad. Målet är att skapa en form- 
och berättarmässigt stark dokumentärfilm som visas på SVT, filmfestivaler och i målgruppsspecifika 
sammanhang runt om i landet. Vi vill att filmen väcker diskussion kring kärlek, separationer och föräldraskap 
samt att filmen minskar känslan av ensamhet hos personer med liknande erfarenheter. Att lämna sin partner 
tre veckor efter en förlossning tydliggör ett filosofiskt dilemma mellan vad som är individens frihet å ena 
sidan och individens ansvar och skyldigheter å andra sidan. Vad kan vi kräva av en man som valt att skaffa 
barn? Går det att stå emot eller stoppa förälskelse? Skulle han väntat längre med att lämna? Hur länge i så 
fall? Vi lever i en individualistisk tid, där vi uppmanas bejaka våra inre känslor och behov. Till vilket pris kan 
man följa sin egen drivkraft? Vi ser stor potential för igenkänning i Sandras historia. Dels i att bli lämnad i 
samband med en graviditet, dels i att vara kvinna och “familjens projektledare” men kanske framför allt i 
processen att separera och bygga upp ett “varannan-vecka-liv”. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Smålands Spelmansförbund FOLKSTRÅK - Småland 90 000 

 
Det finns idag inte särskilt mycket stråkorkestermaterial baserad på svensk folkmusik som vänder sig till 
elevorkestrar. Vi vill öka mångfalden när det gäller stråkorkesterarrangemang där idag klassisk musik, pop & 
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rock samt filmmusik dominerar stort.  
Syftet med FOLKSTRÅK - Småland är att lyfta och främja den lokala musikidentiteten ur ett folkmusikaliskt 
perspektiv och att folkmusiken blir en tydligare del av musikutbildningen på Smålands musik- och 
kulturskolor. FOLKSTRÅK - Småland är ett samarbete mellan Smålands Spelmansförbund (projektägare), 
Nässjö Kulturskola och Musik i Syd med sin kammarorkester Musica Vitae. Musiken arrangeras för 
stråkorkester av Karl-Johan Ankarblom, provspelas av elevorkestrar vid Nässjö Kulturskola i dialog med 
arrangören och spelas sedan in av Musica Vitae i Växjö för publicering på nätet. Orkestermaterialet kommer 
leda till framtida musikaliska samarbeten mellan Smålands musik- och kulturskolor och som sedan mynnar 
ut i större och mindre konserter. Orkestermaterialet kan med fördel även användas i andra sammanhang av 
amatörorkestrar och grupper, såväl som av professionella musiker. 
Sedan tio år tillbaka har stråklärarna på musik- och kulturskolorna i Jönköpings län ett nätverk och 
samarbete, vilket har resulterat i stora stråkmusikdagar - 400 stråkelever från hela länet i flera olika 
konserter under en heldag på Kulturhuset Spira i Jönköping, respektive 300 stråkelever på en stor konsert i 
Olsbergs Arena i Eksjö. I Eksjö har det också hållits ett flertal helgläger med tillhörande avslutningskonsert 
för stråkelever. Som gästartist en sådan helg med tillhörande konsert har vi bland annat haft världsartisten 
Alexander Rybak. 
 
Målet med projektet är på kort sikt (under projekttiden) att det ska resultera i 15 färdiga 
orkesterarrangemang av småländska låtar för stråkorkester riktat till musik- och kulturskolor i Småland. 
Projektet tillgängliggör ett musikaliskt arv som idag inte är tillgängligt för målgruppen och bidrar därmed till 
ökad mångfald i det musikaliska utbudet. På lång sikt är målet att barn och ungdomar på Smålands musik- 
och kulturskolor ska få ta del av och tillsammans upptäcka och spela folkmusik från Småland i 
orkestersättning. Projektet kommer att stimulera till små och stora samarbetsprojekt mellan musik- och 
kulturskolor som resulterar i konserter i olika sammanhang. Detta kommer med stor sannolikhet att till 
största delen pågå efter projekttidens utgång. 
 
Ett annat mål med projektet är att FOLKSTRÅK - Småland ska marknadsföras, spridas och användas även 
utanför Smålands gränser. Det finns förhoppningar om att aktörer i andra landskap så småningom tar efter 
denna idé och skapar egna liknande orkestermaterial - vilket gör att utbudet på detta område kommer att 
öka än mer på sikt. Vi ser gärna att det med FOLKSTRÅK - Småland som utgångspunkt skapas ett FOLKSTRÅK 
- Dalarna, FOLKSTRÅK - Skåne, Uppland, Hälsingland osv. Någon måste emellertid gå före och visa vägen och 
nu blir det vi. 
 
Kommunalt bidrag: 36 000 kr (bidrag i annat än pengar, t ex lönekostnad) 
Studio Silk Collective Studio Silk 660 000 

 
Vi ansöker om etableringsstöd från region Jönköpings län för att driva Studio Silk på Smedjegatan 6 i 
Jönköping som en permanent konstnärsdriven plattform för tvärkonstnärligt skapande, samt att fördjupa 
samarbeten vi har i bl a Tranås och Nässjö kommuner. 
 
Projektet Studio Silk startades 2018 av Helena Boström, bildkonstnär och Stina Nilsson, dansare. När vi på en 
turné med föreställningen ”Hur luften känns mot huden” uppträdde i en tom butikslokal i Jönköpings 
stadskärna upplevde vi det som spännande att ta konsten till en oväntad och offentlig plats och samtidigt ta 
tillvara på ett av de tomrum som uppstått till följd av den sk butiksdöden i många mindre orter. Detta var 
startskottet till att driva Studio Silk som en pop-up verksamhet och vi har skapat tvärkonstnärliga 
samarbeten i tomma butikslokaler i Jönköpings, Nässjös och Tranås stadskärnor vid åtta tillfällen de senaste 
fyra åren. 
 
2019 bildades Studio Silk Collective - den tvärkonstnärliga föreningen av Stina Nilsson, ordförande, Helena 
Boström, kassör, Isabell Karlsson (dansare), sekreterare, Evelina Dembacke (ljusdesigner) och Jan Carleklev 
(ljudkonstnär). Studio Silk Collective är konstnärsdriven och har ett 30-tal medlemmar som består av 
kulturskapare och andra kulturintresserade personer. 
 
Helena Boström och Stina Nilsson driver föreningens verksamhet. Grunden i Studio Silk är vårt konstnärskap 
inom nutida dans och bildkonst. Vi har utforskat berörings- och brytpunkter i vårt utövande i flertalet 
projekt, bland annat ”Tid och otid” 2017 ”Hur luften känns mot huden” 2017-2018, ”The Silk experience” 
2018, ”Bobbie” 2019, ”White on White” 2019, ”Art zone” 2020-2021 och ”Harriet Löwenhjelm - att skriva en 
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bild” 2021. 
 
Studio Silk Collectives verksamhet består av: 
- Evenemang i Studio Silk i Jönköping där vi står som arrangörer av gästande föreställningar, utställningar 
och föredrag. 
- Tvärkonstnärliga projekt som vi själva producerar och visar i Studio Silk i Jönköping. Vi samarbetar också 
med Tranås och Nässjö kommuner där vi visar dessa projekt i tomma butikslokaler. 
 
Studio Silk Collectives verksamhet syftar till att skapa bredd och förnyelse inom kulturlivet i Jönköpings län 
via innovativt, tvärkonstnärligt tänkande genom publika evenemang av professionella kulturskapare. Studio 
Silk Collective stärker kulturlivet genom att anlita över 20 kulturskapare/år. Verksamheten har som mål att 
tillgängliggöra den experimentella tvärkonstnärliga genren genom att placera den på platser och i 
sammanhang där den kan nå fler människor. Vi skapar platser i det offentliga rummet som inte baseras på 
kommersiella drivkrafter, utan bjuder in till eftertanke, dialog och nytänkande. Framför allt värnar vi om att 
hålla en hög konstnärlig kvalitet och att framhålla vikten av att undersöka, upptäcka och förstå tillvaron 
genom konsten. 
 
Kommunalt bidrag: 100 000 kr (beviljat, verksamhetsstöd), 125 000 kr (projektbidrag) 
Småland Live Småland Live 2022 990 000 

 
Småland Live är en ideell förening med upptagningsområde i Jönköpings- Kronobergs- och Kalmar län som 
har startats i samarbete med Svensk Live av ett nätverk av småländska arrangörer. Föreningen startades 
under 2020 men det småländska arrangörssamarbetet har pågått under några års tid. 
 
Föreningens syfte är att stärka infrastrukturen för alla de genrer som ingår i begreppet nutida och samtida 
musik. Det gör vi genom att vara just ett nätverk som arbetar med kunskap, kontakter och kompetens men 
också genom att stärka arrangörernas ekonomi så att de kan genomföra fler konserter och därmed utveckla 
sig själva och de artister de anlitar. Hela syftet med att stärka arrangörer är att Smålands inhemska men 
också tillresta publik ska få ett ökat konsertutbud med ett mångfald av musikaliska uttryck. Ekonomiskt stöd 
kan behövas i städer när det gäller smala genrer eller nya artister medan det utanför städernas 
upptagningsområden kan finnas behov av ekonomiskt stöd för artister som klarar sig på kommersiella villkor 
i städerna men inte på landsbygden. Samtidigt är städerna en viktig förutsättning för att t ex turnéer också 
ska kunna ta sig till andra delar av regionen och Småland. 
 
Med start under 2022 vill vi också vara en plattform för utökat interkulturellt utbyte mellan regioner och i 
norden. I förlängningen ämnar vi också arbeta med detta på ett europeiskt plan (fr o m 2023). 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Teater Tabberas Miras magiska 

anteckningsbok 
 

120 000 

Vi ska göra en barnföreställning av den populära barnboken Miras magiska anteckningsbok av Johanna 
Schreiber. Den handlar om Mira som får en anteckningsbok som kan svara på vilka frågor som helst! Liksom i 
Schreibers bok vill vi lyfta både det vardagliga och förtrollande - magi och rymden, vänskap, små och stora 
problem. Vi tycker om att boken tar upp ämnen som är betydelsefulla och tar barnen på allvar. Den talar 
både till barnens intelligens och deras moraliska och filosofiska tankar. Vi kommer att ta tillvara på dessa 
ämnen, både de mer konkreta - som magi och rymden, samt de mer mellanmänskliga som vänskap (trots 
olika intressen), klasskompisar som beter sig ojuste, att människor kan ha flera sidor (i boken finns två 
karaktärer som först verkar vara ganska otrevliga men visar sig ha bra sidor i alla fall) och att alla bär på sina 
funderingar och bekymmer vilket blottläggs när barnen i skolan radar upp sig för att få svar på sina frågor i 
anteckningsboken. 
 
Det vi ska berätta handlar om 9-åriga Mira. Mira har en bästis - Valentina, de har inte riktigt samma 
intressen men är ändå bästa kompisar. Valentina är kär i Dejan. Mira är inte kär, men däremot skulle hon 
hemskt gärna bli kompis med Sixten. Sixten är nämligen väldigt bra på matte och för att bli astronaut - Miras 
dröm! - måste man vara bra på matematik. En dag får Mira en magisk anteckningsbok av sin farfar. Den kan 
svara på vilka frågor som helst! Det kommer ut i skolan att Mira har denna bok och plötsligt vill alla ha svar 
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Happy Pictures Not Too Young - Serie (säsong 
2) 

400 000 

Efter en väldigt lyckad säsong 1 av ungdomsserien ”Not Too Young” finns det nu en plan på att göra en 
säsong 2, med planerad inspelning under sommaren 2022. 
 
Skådespelare och en stor del av crewet bakom kameran har redan tackat ja till att vara med igen, men denna 
gången vill vi kunna betala ut löner till alla inblandade, så att detta arbete kan ersätta ett sommarjobb för de 
flesta, då många inte är så gamla än och jobbar under sommaren vanligtvis. 
Säsong 1 av Not Too Young har fått över 800.000 visningar totalt på vår YouTube kanal och nästan 10.000 
prenumeranter som väntar och längtar efter en till säsong. På vår TikTok kanal har vi lyckats få ihop 31.000 
följare och över 13 miljoner visningar på våra videos. Vi har fått tiotusentals kommentarer av tittare som vill 
se en säsong 2 och fått många fanpages också. 
Att göra detta är vi alla väldigt taggade på såklart och vi ska ge allt för att säsong 2 av serien ska bli till 
verklighet! Det är superkul att få skapa film och framför allt att möjliggöra detta i Jönköping. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 

på sina frågor - stora som små. Men vill man verkligen få svar på alla frågor? 
 
Vi kommer i manusbearbetningen att lägga vikt vid språket, behålla ett litterärt flyt men tillföra det direkta 
som teatern erbjuder i tilltal samt det visuella som kan lyfta historien ytterligare. Att se skådespelare säga 
och gestalta berättelsen ger barnen en chans att leva sig in i historien på ett annat sätt än när man läser - 
båda likvärdiga, men olika. Vi kommer att arbeta med kontraster där vissa saker (såsom bitar om magi eller 
rymden) kan vara ganska stora, medan andra partier blir väldigt avskalade och direkta. Vi kommer att 
använda teknik på ett enkelt sätt för att skapa magi, såsom när svaren uppenbarar sig i boken. Formatet blir 
litet för att kunna spela var som helst, känslan kommer bli nära och direkt. Kostym och rekvisita ska vara 
enkel för att vi ska kunna spela på liten yta och lätt kunna transportera föreställningen. Fokus ligger på 
berättelsen, gestaltningen samt interaktionen med publiken. 
 
När vi besöker skolor erbjuder vi även inspirationsmaterial och lärarhandledning, så att föreställningen kan 
öppna för vidare diskussioner. Det finns utrymme för lärarna att arbeta vidare både inom ämnen som fysik, 
matematik och svenska, liksom att föra diskussioner om mer etiska frågor om vänskap, kärlek, hur vi ska vara 
mot varandra och vad vi alla bär på för hemligheter. Utöver föreställningen erbjuder vi en workshop ledd av 
våra skådespelare som även är utbildade pedagoger. Worskhopen kommer både innehålla drama- och 
skrivövningar med fokus på ovanstående frågor från lärarhandledningen. 
 
Kommunalt bidrag: 75 000 kr (sökt) 
Fri Film Småland The M-project 80 600 

 
Syftet med att göra den här filmen är att föra samman filmarbetare och skådespelare i regionen som har för 
avsikt att fortsätta göra filmer tillsammans i Jönköpings län i framtiden. Syftet med filmens story är att lyfta 
maktmissbruk i olika former i ett spännande och noir-aktigt sammanhang. 
 
Filmen i sig kommer spridas genom kortfilmsfestivaler under det första året. Efter det försöker vi eventuellt 
sälja in den till tex SVT alternativt släpper vi den på någon plattform på nätet. 
Erfarenheter från filmen sprids ju dels i gruppen med alla inblandade, men vi är också öppna för att 
samarbeta med regionen i form av samtal med oss om projektet och våra erfarenheter av det. Kan vara 
nyttigt i utbildningssyfte i skolor o dylikt. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 

 
Erik Hugander Klippning av 

dokumentärfilmen Ett solvarv 
på Tolarp 
 

100 000 

Filmen syfte är att berätta om att det finns människor olika åldrar som är intresserade av att lära sig 
traditionella och småskaliga jordbruksmetoder för att själva leva jordnära och hållbart liv. 
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Spridning av filmen och erfarenheterna från filmskapandet kommer göras via många kanaler; filmfestivaler, 
sociala medier. 
En hemsida om filmen kommer skapas där processen beskrivs och filmen marknadsförs 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
PHIDR Dansa med hästar 100 000 

 
Dansa med hästar är ett utforskande arbete där Destiny af Kleen och Sara Soumah, vill ta fram koreografiska 
metoder och scores för att skapa ett dansverk med hästar. Vi involverar ytterligare 2 professionella dansare, 
1 musiker, 4 hästar och 2 ungdomar med olika funktionsvariationer för att tillsammans skapa ett publikt 
verk. Skapandeprocess och premiär äger rum på Röshults Djur och Natur som drivs av koreograf Sofie 
Palander utanför Jönköping. Projektet ska sedan turnera till andra hästgårdar och sammanhang genom att 
de medverkande turnerar, men även genom att arbeta med lokala dansare, ungdomar och hästar på nya 
platser, i Sverige och utomlands. 
Det konstnärliga teamet ska arbeta fram ett verk som visas utomhus i en hage eller i ett ridhus för en mindre 
publikgrupp om ca 10-20 besökare åt gången. De mindre publikgrupperna syftar till att kunna behålla ett 
lugn för både hästar och de medverkande ungdomarna. Därmed skapas också ett mer intimt och exklusivt 
format för publiken och det är möjligt att hålla avstånd ifall Corona situationen kräver det. Föreställningen 
loopas sedan och spelas flera gånger/dag för att kunna ta emot fler publikgrupper. 
Föreställningen skapas med en tidig publik närvaro i processen genom referensgrupper och öppna visningar 
då vi bjuder in olika publikgrupper att ta del av processen och ge feedback. Verket kommer att bestå av olika 
scores av dels improvisation, dels lagd koreografi och i och med projektets natur med improvisation och 
arbetet med hästar kommer varje framförande att vara unikt. 
Arbetet med ungdomar med funktionsvariationer syftar till att både omförhandla vilka som kan stå på scen 
och delta i ett professionellt scenkonstverk och till att ge ungdomar med t ex neuropsykiatriska 
funktionsvariationer möjlighet att skina då de ofta har lättare att samvara med djur än andra människor.  
 
Vi vill utforska metoder för hur vi kan arbeta med dans, koreografi, kroppskännedom och samvaro med både 
människor och hästar. Ge plats till mötet som uppstår när lyssnandet och kroppsspråket är det huvudsakliga 
kommunikationsmedlet och undersöka vilka processer och relationer som behöver omförhandlas för att 
skapa scenkonst där flera berättelser får ta plats och där ägandeskapet är delat. Arbetet med hästar väcker 
maktkritiska filosofiska frågor kring relationen mellan människa och djur och kring hur vi kan arbeta med 
agens i projektet. Vi vill bjuda in alla medverkande att vara medskapande, dock utan att glömma att det är vi 
människor som tagit initiativ till projektet och att hästarna inte kan vara där på egna villkor eller helt fria. Vi 
vill fokusera på relationerna mellan oss och väcka medvetenhet om de relationella processerna. Vidare vill vi 
utforska hur detta utbyte mellan människa och hästar kan ordnas så att det får koreografiska kvalitéer och 
kan skapa en mening för betraktare. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
Föreningen Fiesta Eksjö Eksjö Stadsfest 2022 

 
200 000 

Anledningen till projektet är att vår förening behöver återhämta sig efter två års ekonomiska bakslag. Vi 
behöver fortbilda och utveckla vår organisation för att möta de nya krav det innebär att genomföra 
evenemang post-pandemin. 
 
Vi vill med det sökta bidraget kunna återuppbygga vårt arbete och vår organisation inom olika delar: 
1. Marknadsföring - Vi behöver utveckla vår marknadsföring för att locka tillbaka publiken och nå ut till vår 
breda målgrupp. Vi har försökt via sociala medier och affischering för att hålla kostnader nere men det 
räcker inte. Vi skulle behöva dels fortbilda organisationen inom marknadsföring men även satsa på ett 
helhetskoncept med en annonskampanj och grafis design. 
2. Sponsorer - då vår andra största intäkt är sponsorer behöver vi hitta nya vägar för att locka sponsorer. Vi 
behöver ekonomiskt stöd här för att dels fortbilda oss mene även anlita extern hjälp för att nå nya 
sponsorer. 
3. Information - Vi behöver utveckla oss i hänseende av information. Vid nästa genomförande av stadsfesten 
kommer vi ha större krav på oss att snabbt kunna ställa om och via exempelvis digitala lösningar kunna nå 
vår publik. 
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Kommunalt bidrag: 200 000 kr (sökt) 
Femtinge Teater Musikteatern S T E R E O 

 
105 000 

En musikteater som tar oss till det svenska folkhemmet under 1975-1985. 
Populärkulturen , musik, mode och livet i en era då musik och kultur ändrades och gick in i en modern tid. 
 
Under 70 talet började musiken och populärkulturen i hemmet få en annan innebörd, medelsvensson 
inskaffade stereoanläggning. Att spela plattor på 60-talet tillhörde ungdomskulturen med enkla anläggningar 
med ett betydligt sämre ljud. 
Radiotillverkarna lanserade på bred front Stereon! Nu kunde hela familjen njuta av bra ljud hemma. 
 
Mål: Att berätta om en era då musik, film och TV konsumerades på ett helt annat sätt än idag. 
Hur vardagslivet var en helt annan än idag när man konsumerade musik och media. 
 
Att i 70-80 talet hitta gemensamma nämnare att ha en trevlig föreställning runt. 
Berätta om en tid som var helt olik den idag inom media, musik och vardagsliv. 
 
Kommunalt bidrag: 0 kr 
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