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Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet
med redovisad utredningsrapport
2. Webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings
län
3. RUS-processen fortsätter enligt framlagt förslag
4. RUS-arbetet bildar underlag för kommande regional
översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för
eventuell ny regional geografisk indelning
5. Revidering av nuvarande RUS sker under innevarande
mandatperiod samt
6. Kontinuerliga och långsiktiga personella och andra
resurser tillgodoses.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har enligt uppdrag gjort en utredning
gällande handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process
kring RUS-arbetet.
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla
inspel för såväl aktiviteter som process. Ett flertal möten har ägt
rum mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att
identifiera kommande samarbetsområden. Rapport med förslag
överlämnas nu för beslut.
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Regional utvecklingsstrategi handlingsplaner
och process
Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionstyrelsen
besluta om fortsatt arbete med Regional Utvecklingsstrategi
1. Fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet med redovisad
utredningsrapport
2. Webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings län
3. RUS-processen fortsätter enligt framlagt förslag
4. RUS-arbetet bildar underlag för kommande regional översiktsplan liksom
strukturbilder för regionen samt för eventuell ny regional geografisk
indelning
5. Revidering av nuvarande RUS sker under innevarande mandatperiod samt
6. Kontinuerliga och långsiktiga personella och andra resurser tillgodoses.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har enligt uppdrag gjort en utredning gällande
handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process kring RUS-arbetet.
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla inspel för såväl
aktiviteter som process. Ett flertal möten har ägt rum mellan Länsstyrelsen och
Region Jönköpings län för att identifiera kommande samarbetsområden. Rapport
med förslag överlämnas nu för beslut.

Information i ärendet
Regional utvecklingsstrategi, RUS, är ett centralt planerings- och styrinstrument
för hållbar regional utveckling och tillväxt. Region Jönköpings län har statens
uppdrag att svara för ledning och samordning inom länet av de regionala
insatserna för att nå uppsatta mål i RUS-dokumentet.
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Den regionala utvecklingsstrategin i länet antogs av dåvarande regionstyrelsen vid
Regionförbundet Jönköpings län 2013. Efter bildande av Region Jönköpings län
(sammanslagning av Landstinget och Regionförbundet) 2015 övergick RUS som
strategi till den nya organisationen. Förutom samordningsrollen i det regionala
utvecklingsuppdraget har Region Jönköpings län ansvar att bedriva egna
utvecklingsinsatser i regionens egna verksamhetsområden, med cirka 10 000
anställda medarbetare runt om i länet.
Nämnden för Arbetsmarknad-näringsliv-attraktivitet beslutade i oktober 2015 om
ett särskilt utredningarbete gällande handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt
process kring RUS-arbetet. Under perioden november 2015 till april 2016 har ett
intensivt arbete bedrivits under ledning av en politisk styrgrupp och som
koncentrerats till dialog med olika aktörer i länet samt internt inom organisationen
för att identifiera pågående aktiviteter samt efterhöra synpunkter på fortsatt RUSarbete.
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla inspel för såväl
aktiviteter som process. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter har likaså
ett uppdrag att aktivt medverka i det regionala strategiarbetet. Ett flertal möten har
ägt rum mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att identifiera
kommande samarbetsområden.
En slutsats man kan dra efter denna process som inleder ett nytt arbetssätt kring
RUS, märks tydligt ett behov av att RUS handlingsplaner utformas så att:







Hög grad av konkretisering säkras
Delaktighet säkerställs
Allas bidrag till hållbar regional utveckling synliggörs
Det blir enkelt att revidera befintliga och komplettera med fler
Transparens garanteras
Uppföljning och analys görs lättillgängliga.

Förslag presenteras på ett webbverktyg med tre huvuddelar; vad görs i länet, hur
utvecklas länet samt vad behöver göras mer i länet.
Vidare föreslås att den fortsatta processen präglas av kontinuitet, övergripande
ansvar, delaktighet, RUS-konferenser samt uppföljning och utvärdering.
Det avslutande kapitlet berör revidering av RUS, RUS som underlag för regional
översiktsplan och strukturbilder, kraftsamling inför en ny regionindelning samt
resursbehov.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör
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Rapport/RUS 2025 – Regional utvecklings-strategi –
handlingsplaner och process 2016-02-20
Johanna Sjöström och Ulf Fransson presenterar utsänd rapport.
Styrgruppen diskuterar framlagt förslag och avger följande synpunkter att
inarbetas i slutlig version:
- Länsstyrelsesamarbetet
- Konkreta handlingsplaner
- Kollektivtrafikstrategi är Länstransportplan
- Tidsbegränsade arbetsgrupper med politiska företrädare + andra
aktörer
- Samarbete med Jönköping University
- Aktörs- och aktivitetsredovisning placeras som bilaga
- Horisontella kriterier
- Statistik på kommunnivå/indikatorer
Beslut
Styrgruppen för RUS handlingsplaner beslutar föreslå ANA-nämnden
föreslå Regionstyrelsen besluta följande
att fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet med
redovisad utredningsrapport
att föreslaget webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings län
att den fortsatta RUS-processen sker enligt framlagt förslag
att fortsatt RUS-arbete bildar underlag för kommande regional
översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för eventuell ny
regional geografisk indelning
att revidering av nuvarande RUS sker under innevarande mandatperiod
samt
att kontinuerliga och långsiktiga personella och andra resurser
tillgodoses.
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Lag (2010:630)
om regionalt
utvecklingsansvar
”…för att skapa en hållbar regional
tillväxt och utveckling.”
”…samordna insatser…”
”…samverka med länets kommuner,
länsstyrelsen, övriga berörda statliga
myndigheter.”
”…samråda med berörda
organisationer och näringslivet…”

2016-04-20

RJL – många verksamhetsområden,
alla har bäring på länets utveckling
Folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt ryms i RUS

2016-04-20

Flera länsomfattande
strategier
Några exempel:
• Folkhälsostrategin
• Regional kulturplan
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kollektivtrafikstrategi
• Regional digital agenda
• Innovationsstrategi (på g)
• Regionalt serviceprogram (rev. på g)
• Integrationsstrategin
• Jämställdhetsstrategin
• Klimat- och energistrategin
• Livsmedelsstrategin (på g)
• Landsbygdsprogrammet

2016-04-20

Nära samverkan med
Länsstyrelsen
• Länsaktörer
• Länsstyrelsen - kontaktlänk till
myndigheterna i länet
• Olika sakområden, men alla hör
hemma i RUS-arbetet
• Tillsammans blir vi en stark röst för
länet
• Lagen kräver samverkan

2016-04-20

Flera aktörer
Ca 60 olika har fått ge inspel

Ett axplock
AKTÖR

ARBETSMARKNAD/NÄRINGSLIV ATTRAKTIVITET

ALMI FÖRETAGSPATRNER

ALMI basinsatser
Innovation Runway (2)
Hållbar Tillväxt på Nya Marknader

BILDNINGSFÖRBUNDET
(Folkhögskolor)

Mötesplatser och integrationsarbete (3)

INFRASTRUKTUR

Innovation Runway (2)

Mötesplatser och integrationsarbete (3) Kulturell infrastruktur

Folkhögskolespåret för ensamkom. (2)
Etableringsspåret (2)
Dataspelsutvecklingsutbildning (2)
COOMPANION

Konjunkturpaketet

GISLAVEDS KOMMUN

Konjunkturpaketet (2)
Isabergsområdet (2)

LRF

Isabergsområdet (2)
Vandringsled runt Fegensjön
Regional cykelled runt sjön Bolmen

Friluftsriket Mullsjö (2)

Bostadsbyggande
Friluftsriket Mullsjö (2)

NÄSSJÖ KOMMUN

Västra staden - Bostäder (2)
Nordic Infracenter (2)

Västra staden - Bostäder (2)

SMÅLANDS TURISM

Naturtursim o hållbar besöksnär.(2)
Koncept B2B (2)

Naturtursim o hållbar besöksnär.(2)
Koncept B2B (2)
Koncept PR
Möten för tillväxt (3)

Möten för tillväxt (3)

Ombyggnad av väg 26, del av
Konjunkturpaketet (2)
Utvecklingsplan för Halmstad-Nässjö, HNJ

Bredband Mullsjö
Järnvägssystemet i vår region
Nordic Infracenter (2)

Möten för tillväxt (3)

Industriteknik BAS+Yrkesintroduktion. (2)
Reg Test- o Demonstrationscentra (2)
FLIGHT - Regional nod (2)

Industriteknik BAS+Yrkesintroduktion. (2)
Reg Test- o Demonstrationscentra (2)
FLIGHT - Regional nod (2)

VÄRNAMO KOMMUN
Gummifabriken(4)

2016-04-20

Mötesplatser och integrationsarbete (3)
Läsfrämjande aktiviteter
Folkhögskolespåret för ensamkom. (2)
Etableringsspåret (2)
Dataspelsutvecklingsutbildning (2)

Gröna näringars kluster

MULLSJÖ KOMMUN

SWEREA-SWECAST

UTBILDNING/FORSKNING

Livslångt lärande Gnosjöreg. (2)
KKN-Näringar (3)
Svenska möbelklustret

Gummifabriken(4)
Vandalorum
KKN-Näringar (3)
Vidösternsimmet

Stationsläge Höghastighetsbana
Gummifabriken(4)

Gummifabriken(4)
Livslångt lärande Gnosjöreg. (2)
KKN-Näringar (3)

Länet viktigaste frågor – enligt externa aktörerna

2016-04-20

Länet viktigaste frågor – enligt externa aktörerna

•
•
•

2016-04-20

Infrastruktur
Bredband
Kompetensförsörjning

Länets viktigaste frågor
- enligt de externa aktörerna
• Infrastruktur
- transporter för både gods och människor
- såväl spårburen som vägnät
- kollektivtrafik som gynnar hela länets
utveckling
- logistik

• Bredband
- ”en demokratisk rättighet”
- tillgång till både bredband och mobiltäckning

• Kompetensförsörjning
- fler utbildningsplatser på JU
- distansutbildningar (hela länet)
- forskningsmiljöer
- digital kompetens
- validering
- internationell kompetens
- involvera branschorganisationerna än mer

2016-04-20

Inspel kring hållbarhet
Nuläge:
• RJL – Hållbarhetsprogram, men internt
• RJL – Energikontoret
• Länsstyrelsen – Miljö-, energi- och klimatfrågor
• Kommunerna – egna miljö-/hållbarhetsprogram
Önskad förändring:
• RJL och Länsstyrelsen skapar en plattform för ett
länsövergripande hållbarhetsarbete, så
småningom en länsomfattande
hållbarhetsstrategi (Länsstyrelsen)
• Kommunerna – egna miljö-/hållbarhetsprogram,
finner stöd i ovanstående

2016-04-20

Inspel kring projektverksamheten
• Samla all information om projekt- och
bidragsmedel på ett ställe (digitalt)
• Gör politiskt förankrade beslut i enlighet med
RUS kring vad projektmedlen ska användas
till (pengarna blir då mer konkreta styrmedel i
den regionala utvecklingen)
• Förenklade ansökningsprocesser i vissa fall
• Skärp hållbarhetskraven i projekten och
uppföljning därav

2016-04-20

Förväntningar på RJL
i RUS-arbetet
• Modigt ledarskap
• Tydlig politisk beslutsprocess i
RUS-arbetet
• Förankring och delaktighet
• Alla aktörers bidrag till hållbar
regional utveckling synliggörs
• Uppföljning och analys görs
lättillgängliga
• RJL – kontinuerlig dialog, enkelt
att göra inspel
• Målinriktade samverkansarenor
• Årlig RUS-konferens

2016-04-20

Webbverktygets tre huvuddelar

Vad görs i länet?

Hur utvecklas länet?

Vad behöver göras
mer?

Uppföljning och utvärdering
• RJL i samarbete med Länsstyrelsen
• Struktur för uppföljning och utvärdering
• Allmänna indikatorer (statistik) jämförs
med mål i RUS och andra strategier
• Bra uppföljning ger grund för utveckling
av arbetsmetoder och insatser
• Lättillgänglig analys för alla målgrupper

2016-04-20

Revidering av RUS
• Varje mandatperiod, 2017-2018
• Huvudinriktningarna omformuleras
• Nationella och regionala strategier
beaktas
• Jämställdhet och integration
• IT och digitalisering
• Näringslivsfrågor:
- Gröna näringar
- Besöksnäringar
- Entreprenörskap
- Globalisering
• Hälsa- o sjukvård
• Än mer fokus på ”Länets tre
viktigast frågor”

2016-04-20

Förslag till förändring av de
fyra huvudinriktningarna
• Arbetsmarknad/Näringsliv
• Attraktivitet Livsmiljö och hälsa
• Infrastruktur Samhällsplanering
• Utbildning/Forskning Kunskap och innovation

2016-04-20

Regional
översiktsplan/
strukturbilder?
Lokala frågor har blivit regionala och
skapar behov av regional
översiktsplan eller strukturbilder som
vision.
•
•
•
•
•
•

2016-04-20

Arbetsmarknad
Bostadsfrågor
Infrastruktur och samhällsplanering
Integration
Kompetens
m.m.

RUS-process och ny
regionindelning…
En väl genomförd RUS-process
är en förutsättning för en
framgångsrik regionbildning.

2016-04-20

Uppdrag

RUS-arbetet
Länets övriga aktörer
Olika verksamheter, flera
strategier, verksamhetsplaner, osv.
Vision och mål

Regional Tillväxt, SFS
RUS
Vision och mål

RUS

Region Jönköpings län
Olika verksamheter, flera strategier,
verksamhetsplaner, osv.
Organisationens vision och mål

Handlingsplaner - RUS
RUS-process

Fortsatt långsiktigt arbete

2016-04-20

23 november, 2016
• Lyfta goda exempel
• Arena för samverkan inför
kommande satsningar
• Parallella seminarier

• Invigning av webb-verktyg
• Avstamp för revidering av RUS

2016-04-20

Förslag till beslut
att fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet med
redovisad utredningsrapport
att föreslaget webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings
län
att den fortsatta RUS-processen sker enligt framlagt förslag
att fortsatt RUS-arbete bildar underlag för kommande regional
översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för eventuell ny
regional geografisk indelning
att revidering av nuvarande RUS sker under innevarande
mandatperiod samt
att kontinuerliga och långsiktiga personella och andra resurser
tillgodoses.

2016-04-20

RUS-samordnare
Ulf Fransson, ulf.a.fransson@rjl.se Tel: 0730-74 72 10
Johanna Sjöström, johanna.sjostrom@rjl.se Tel: 0725-17 52 35

2016-04-20
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Sammanfattning
Regional utvecklingsstrategi, RUS, är ett centralt planerings- och styrinstrument för hållbar
regional utveckling och tillväxt. Region Jönköpings län har statens uppdrag att svara för
ledning och samordning inom länet av de regionala insatserna för att nå uppsatta mål i RUSdokumentet. Den regionala utvecklingsstrategin i länet antogs av dåvarande regionstyrelsen
vid Regionförbundet Jönköpings län 2013. Efter bildande av Region Jönköpings län
(sammanslagning av Landstinget och Regionförbundet) 2015 övergick RUS som strategi till
den nya organisationen. Förutom samordningsrollen i det regionala utvecklingsuppdraget har
Region Jönköpings län stort ansvar att bedriva egna utvecklingsinsatser i regionen genom en
stor mängd verksamhetsområden, med ca 10 000 anställda medarbetare runt om i hela länet.
ANA-nämnden (Arbetsmarknad-näringsliv-attraktivitet) beslutade i oktober 2015 om särskilt
utredningarbete gällande handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process kring RUSarbetet. Under perioden november 2015 till april 2016 har ett intensivt arbete bedrivits under
ledning av en politisk styrgrupp och som koncentrerats till dialog med olika aktörer i länet
samt internt inom organisationen för att identifiera pågående aktiviteter samt efterhöra
synpunkter på fortsatt RUS-arbete.
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla inspel för såväl aktiviteter som
process. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter har likaså ett uppdrag att aktivt
medverka i det regionala strategiarbetet. Ett flertal möten har ägt rum mellan Länsstyrelsen
och Region Jönköpings län för att identifiera kommande samarbetsområden.
En slutsats man kan dra efter denna process som inleder ett nytt arbetssätt kring RUS, märks
tydligt ett behov av att RUS handlingsplaner utformas så att:
 Hög grad av konkretisering säkras
 Delaktighet säkerställs
 Allas bidrag till hållbar regional utveckling synliggörs
 Det blir enkelt att revidera befintliga och komplettera med fler
 Transparens garanteras
 Uppföljning och analys görs lättillgängliga.
Förslag presenteras på ett webbverktyg med tre huvuddelar; vad görs i länet, hur utvecklas
länet samt vad behöver göras mer i länet.
Vidare föreslås att den fortsatta processen präglas av kontinuitet, övergripande ansvar,
delaktighet, RUS-konferenser samt uppföljning och utvärdering.
Det avslutande kapitlet berör revidering av RUS, RUS som underlag för regional
översiktsplan och strukturbilder, kraftsamling inför en ny regionindelning samt resursbehov.
Rapporten mynnar ut i skarpa förslag till beslut.
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1. Bakgrund
Den nuvarande regionala utvecklinsstrategin för Jönköpings län, RUS – regional
utvecklingsstrategi för Region Jönköping >> 2025, fastställdes 2013 av regionstyrelsen för
dåvarande Regionförbundet Jönköpings län. Vid bildandet av Region Jönköpings län 2015, då
Regionförbundet och Landstinget gick samman, beslutades att RUS skulle fortsätta gälla som
ramverk för Region Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete även i den nya
organisationen.

Beslut
Den 7 oktober 2015 beslutade nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANAnämnden) i Region Jönköpings län att arbetet med handlingsplaner för uppfyllelse av RUS
skulle tas fram enligt följande protokollutdrag:
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
 för insatser kopplade till framtagande av regionala
handlingsplaner för RUS godkänna en ram motsvarande 1,5
miljoner kronor för projektledning, projekthantering, inköp av
konsulttjänster och framtagande av analysunderlag.
 Finansiering sker ur anslaget regionala utvecklingsmedel.
 I texten under Samråd lägga till att detta även ska ske med
civilsamhället.
 I texten under Organisation av arbetet lägga till att den politiska
styrgruppen ska bestå av presidiet i ANA-nämnden, ordföranden i
TIM (Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö) och 2: vice
ordföranden i regionstyrelsen.

LAG (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Det regionala utvecklingsuppdraget från staten finns beskrivet i lagtext: Lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Region Jönköpings län har uppdraget från staten att
samordna de regionala utvecklingsfrågorna. Uppdraget handlar om att leda arbetet med att ta
fram en länsomfattande regional utvecklingsstrategi (RUS), vara processledare för det
regionala utvecklingsarbetet i Jönköpings län i enlighet med RUS, men också att som
organisation själva vara en aktiv genomförandeaktör i länets utvecklingsinsatser.

Region Jönköpings läns roll i förverkligandet av RUS
Enligt de statliga direktiven syftar RUS-arbetet till att landets regioner ska använda sina
resurser på bästa sätt för att bidra till regionens och nationens samlade hållbara utveckling.
Region Jönköpings läns roll i detta arbete handlar om att inom politiken fatta beslut kring
prioriteringar som främjar länets utveckling och tillväxt utifrån regionens specifika
förutsättningar. Grundläggande för en verkningsfull RUS-process är att Region Jönköpings
län upprätthåller en hög ambitionsnivå och betonar RUS:ens centrala roll i all regional
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utveckling i alla sammanhang. Inom ramen för RUS ryms Region Jönköpings egna två
huvuduppdrag, Folkhälsa, sjukvård och tandvård samt Regional utveckling och tillväxt men
givetvis också den regionala utveckling som länets övriga aktörer aktivt bidrar till. Det är
Region Jönköpings läns roll att samordna, stödja och initiera insatser för genomförandet av
RUS.
Regional kraftsamling och ledarskap
En region består av många självständiga aktörer med olika intressen och agendor. Dessutom
finns det en rad faktorer som inte följer administrativa länsgränser, men som i allra högsta
grad påverkar länet. I denna komplexa verklighet har Region Jönköpings län uppdraget att
våga initiera insatser som är nydanande och att driva det regionala utvecklingsarbetet på ett
hållbart sätt och för länets bästa.
I OECD-rapporten som ligger till grund för RUS understryker OECD att det regionala
ledarskapet behöver stärkas. Det behövs att kraftcentrum med mandat, legitimitet och resurser
att driva utvecklingen framåt.
Rent konkret kan det regionala ledarskapet inkludera att prioriteringar görs i politiken såväl
avseende vad projektmedel och bidrag får användas till, som inriktningar och satsningar inom
Region Jönköpings läns egna verksamheter. Det handlar självfallet också om att politiken
aktivt förespråkar länets frågor i nationella sammanhang.
Att initiera regionala kraftsamlingar kring behov och prioriterade områden, som kan vara
tematiska, geografiska eller högaktuella på annat sätt och som har eller kan förväntas få en
markant påverkan på Jönköpings läns utveckling, är också Region Jönköpings läns ansvar
inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget.
Främja, initiera och utveckla samverkan
Lagen om regionalt utvecklingsansvar ställer krav på samverkan med länets kommuner och
länsstyrelsen samt övriga berörda statliga myndigheter. Det är också ett lagkrav att samråd
sker med företrädare för såväl näringslivet i länet som för andra berörda organisationer.
Region Jönköpings län ska med andra ord aktivt främja, initiera och utveckla samverkan med
aktörer i länet som på olika sätt arbetar med att gagna och bidra till att länets framtid är stark
och ljus.
Medfinansiera insatser
En del av Region Jönköpings roll i förverkligandet av RUS omfattar att besluta om
användningen av vissa statliga medel (s.k. 1:1-medel) och egna regionala utvecklingsmedel
för regionalt tillväxtarbete samt utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Att fatta beslut om finansiering av olika former av insatser och projekt i enlighet med RUS är
en viktig del i det regionala tillväxtarbetet. Det kan t.ex. handla om att ge ekonomiskt stöd till
projekt som syftar till att säkra arbetskraftsförsörjningen, öka kompetens- och
utbildningsnivån samt stärka samordningen av utbildning, fortbildning och validering.
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Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell
mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt
genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.
Förespråka länet i nationella sammanhang
Region Jönköpings län ska föra länets talan i nationella sammanhang. I frågor som rör hela
landet men som också har en stark påverkan på regionens förutsättningar ska politiken och
tjänstemannakåren aktivt verka för att Jönköpings län får uppmärksamhet och inflytande som
påverkar de nationella besluten till länets bästa.
I Region Jönköpings roll som representant för Jönköpings län i nationella sammanhang, ingår
också en samordnande funktion när det gäller information från stat och omvärld. Det ingår i
uppdraget att informera länets aktörer om centrala beslut som har effekt på regionens
utveckling. I denna funktion kan det på så vis även bli aktuellt att initiera regional
kraftsamling kring angelägna frågor.
Bedriva utvecklingsinsatser i egen regi
Som regional aktör med två huvuduppdrag och en rad olika verksamheter bedriver Region
Jönköpings län utvecklingsinsatser i egen regi runt om i länet. De två huvuduppdragen är:



Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Regional utveckling och tillväxt

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de verksamhetsområden som ingår i de två
huvuduppdragen och hur de bidrar till måluppfyllelse i RUS.
Folkhälsa, sjukvård och tandvård

Region Jönköpings län arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och bedriver
även olika former av folkhälsoarbete för att ta reda på mer om hur de som bor i Jönköpings
län lever och mår. Tillsammans med kommunerna har regionen strategier för att minska
skillnader i hälsa bland invånarna. Målet för hälso- och sjukvården är att alla invånare i
Jönköpings län ska ha tillgång till en god vård som ges på jämlika villkor. Hälso- och
sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Den bedrivs dels av oss och
kommunerna och dels genom avtal med andra vårdgivare.
Kopplingen till RUS är väl så viktig och naturlig. Inom båda målområden i RUS, näringsliv
(arbetsgivare, attraktivitet) och livsmiljö (inkluderande samhälle, attraktivitet) finns
kopplingar med Folkhälsa/sjukvård/tandvård och regional utveckling. Inte minst i
perspektivet av ca 10 000 anställda fördelade över hela regionens yta och dess 13 kommuner
är sambandet tydligt och långsiktigt. Dessutom finns starka samband med kompetens- och
forskningsområdena.
Futurum är en enhet som ansvarar för forskning, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
för Regionens olika bibliotek. Genom Futurum – akademin för hälsa och vård, har
medarbetare möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Futurum
erbjuder bland annat stöd i form av forskningsanslag, erfarna handledare, forskarkurser,
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nätverk, forskningskommunikation med mera. Futurum har tätt samarbete med
Hälsouniversitet i Linköping och Hälsohögskolan i Jönköping.
Qulturum är ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för utvecklingsarbete
samt utvärdering inom strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap i hälso- och
sjukvård. Qulturum strävar efter att vara en ledande gemensam mötesplats för nytänkande,
kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling.
Regional utveckling och tillväxt

Miljö och hållbar utveckling
All utveckling i enlighet med RUS och inom Region Jönköpings läns olika
verksamhetsområden ska planeras och genomföras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
samt kulturellt hållbart sätt.
Region Jönköpings län håller på att ta fram ett nytt Hållbarhetsprogram, som ska gälla fram
till 2020. Det nya programmet kommer att beskriva insatser som syftar till en hållbar
miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Med
klimatsmarta mål och ett klokt resurstänkande verkar Region Jönköpings län för en sund
livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län.
Infrastruktur, trafik, samhällsplanering och bredband
Trafik och samhällsplanering är grundläggande för att skapa ett attraktivt län som ger tillväxt
för näringslivet och en god livsmiljö för invånarna. För Region Jönköpings län handlar trafik
och samhällsplanering om att ta fram en regional och medverka i en nationell transportplan,
ett regionalt trafikförsörjningsprogram, en länstransportplan och att ansvara för den regionala
kollektivtrafiken. Ett viktigt uppdrag är också att kraftsamla länet inför byggandet av Sveriges
framtida höghastighetsjärnvägar och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, vilket kräver
god bredbandstillgång i hela länet.
Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna arbetet med
bredbandsbyggande. Mellan 2015-2020 har Regionen en bredbandskoordinator som ska
fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata
aktörer. Bredbandskoordinatorn ska även stödja och främja kommunernas arbete med
bredbandsfrågor, samt det arbete som bedrivs av landets fiberföreningar.
Digital infrastruktur
Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med olika aktörer i samhället
har Region Jönköpings län tagit fram en regional digital agenda (ReDA). Målsättningen är att
Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande och nydanande digitala
lösningar och tjänster som gynnar en hållbar utveckling. Den regionala digitala agendan
sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det
nationella målet: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
En attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv förutsätter tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens samtidigt som människors hälsa, delaktighet och möjlighet till ett livslångt
lärande tryggas. Region Jönköpings län ska verka för att länets invånare ges möjlighet till
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kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet. Ett av våra viktiga
uppdrag från regeringen är att etablera och vidareutveckla en kompetensplattform för regional
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Det handlar bland annat om
att samordna utvecklingsinsatser som rör arbetsmarknad, utbildning och validering. I
uppdraget ingår också att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden och
som på olika sätt påverkar länets arbetsmarknad samt dess behov av kompetensförsörjning.
Näringsliv och innovation
Jönköpings län är en småföretagarregion och ett av landets mest industritäta län med många
små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad.
Länet är också starkt inom de gröna näringarna. Utöver dessa återfinns en relativt varierad
näringslivsstruktur i regionen, där kunskapsintensiva näringar lyfts som ett prioriterat område
i RUS:en. Region Jönköpings län ser behov av att fortsätta främja, utveckla och stärka de
gröna näringarna, kreativa kulturella näringar, besöksnäringarna och service- och
tjänsteföretag för ett starkare näringsliv.
För att öka länets innovationskraft är en regional innovationsstrategi i full gång med att tas
fram i samverkan med aktörer i länet som är aktiva inom näringsliv, företagsfrämjande
organisationer, högskola och andra som har ett intresse för innovationsfrågor.
Det digitala området är en central faktor för den framtida utvecklingen inom näringsliv och
innovation i länet.
Kultur
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en
levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och
arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och
välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Hur Region Jönköpings
län arbetar med att utveckla kulturen i länet fastställs i den regionala kulturplanen, gäller
under en treårsperiod och stäms av gentemot de nationella kulturpolitiska målen.
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form
samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även
huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och
Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.
Utbildning
För att stärka länet och regionen bildningsmässigt, demokratiskt och kulturellt och för att
erbjuda medborgarna möjligheter att öka sin livskompetens driver Region Jönköpings län två
egna folkhögskolor, Sörängens och Värnamo folkhögskolor.
Region Jönköpings län är också huvudman för länets två naturbruksgymnasier på uppdrag av
länets 13 kommuner. Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional
mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom
naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande. Utöver gymnasieutbildning ska skolorna
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erbjuda utbildningar inom yrkeshögskola (YH) och uppdragsutbildning som är anpassade
efter de gröna näringarnas behov.
En stark högskola är en betydelsefull faktor för en regions tillväxt. Därför stöttar Region
Jönköpings län utvecklingen av Högskolan i Jönköping. Bland annat genom att samverka i
regionala forskningsprogram.
Internationell samverkan
Internationell samverkan är av stor vikt för Region Jönköpings läns uppdrag kring länets
utveckling som ska vara socialt och kulturellt samt ekonomiskt och ekologiskt hållbar.
Assembly of European Regions – Region Jönköpings län är medlem i AER, den största
lobby- och intresseorganisationen för regionala frågor i Europa. AER arbetar för att öka
regionernas politiska inflytande i de europeiska institutionerna och underlätta interregionalt
samarbete över hela Europa. Region Jönköpings län är engagerad i följande kommittéer:
 Kommitté 1 (ekonomi och regional utveckling)
 Kommitté 2 (sociala frågor och folkhälsa)
 Kommitté 3 (utbildning, kultur, ungdom och internationellt samarbete)
 Kommittén för övervakning och utvärdering
Europa Direkt – Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings
län. Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 20 kontor i Sverige och
cirka 500 kontor i Europa. Nätverkets uppgift är att kostnadsfritt sprida information, svara på
frågor samt arrangera föreläsningar och evenemang om EU.
Samarbete med vänregioner - Region Jönköpings län samarbetar med tre vänregioner, Alytus
i Litauen, Jerevan i Armenien och Tianjin i Kina. Arbetet går ut på att skapa gemensamma
projekt och ömsesidigt utbyte.
Småland Blekinges Europakontor – Region Jönköpings län har tillsammans med övriga
regioner, regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge ett representationskontor i
Bryssel. De främsta uppgifterna för Brysselkontoret är att bevaka EU:s olika ramprogram och
överföra kunskaperna om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Det handlar också om att bevaka
prioriterade frågor för regionens utveckling inom områden som Östersjöfrågor och
klimatfrågor.
Attraktivitet
Inom området attraktivitet ryms många frågor. Länets attraktivitet är det samlade resultatet av
insatser från en rad olika områden genomförda av flera olika aktörer. Det handlar om
egenskaper som gör att människor trivs att leva och verka i samt besöka länet, att näringslivet
frodas och att tillväxten är hållbar och god.
När det gäller Region Jönköpings län, som organisation har alla verksamheter inom båda
huvuduppdrag bäring på länets attraktivitet. Med andra ord handlar attraktivitet om allt från
frågor som rör boende, landsbygdsutveckling, översiktsplanering, samhällsservice, miljö- och
klimat till förstklassig hälso- och sjukvård och en välfungerande infrastruktur. Attraktivitet
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innebär självklart också möjlighet till utbildning och upplevelser genom kultur och natur för
kraft, inspiration och rekreation.
Med anledning av att attraktivitet är ett så omfattande begrepp krävs att en avgränsning görs
avseende vad attraktivitet innebär inom verksamhetsområdet Regional utveckling. En sådan
avgränsning är nödvändig bland annat för att inte blanda ihop insatser inom och kostnader för
exempelvis verksamhetsområdet Kultur och utveckling kontra Regional utveckling. Men det
kan också vara en avgränsning av delar inom verksamhetsområdet Regional utveckling, med
tanke på de av politiken fastställda fyra huvudinriktningarna (se nedan under rubriken Fyra
huvudinriktningar) Avgränsningen bör vara en fråga som behandlas i samband med att RUS
revideras. Vad som ska anses ingå i begreppet attraktivitet kan föreslås av tjänstemän, men
behöver fastställas av politiken. Inte minst då en avgränsning kommer att få en avgörande roll
i handläggning och beslutsfattande kring bidrags- och projektansökningar.
Kommunal utveckling
Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal prioriterade
primärkommunala områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och
skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. Kommunal utveckling är
organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan.

Länsstyrelsen och statliga myndigheters roll i förverkligandet av
RUS
När det gäller samverkan och samråd ställer lagen inte enbart krav på Region Jönköpings län i
uppdraget med det regionala utvecklingsansvaret. Lagen kräver av statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länet att beakta länets RUS. De statliga myndigheterna samt
Länsstyrelsen ska också inom sina områden biträda Region Jönköpings län med det som
behövs för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastruktur. Utöver detta ska de
löpande informera Region Jönköpings län om pågående och planerade verksamheter som har
betydelse för länets utveckling. I RUS-arbetet bör Länsstyrelsen vara kontaktlänken mellan
Region Jönköpings län och de statliga myndigheterna, då Länsstyrelsen har en sådan
samordningsroll.
De två länsaktörerna, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen, har några uppdrag som till
viss del går in i varandra. Detta föranleder nära dialog och samordning av insatser.

Flera länsomfattande strategier för hållbar utveckling
Utöver RUS finns många olika länsomfattande strategier som ska ligga till grund för vad som
ska göras för att främja en god utveckling inom ett bestämt område. RUS:en är den
övergripande regionala utvecklingsstrategin medan övriga strategier är inriktade på mer
specifika och avgränsade områden. Några av dessa länsomfattande strategier är följande:




Folkhälsostrategin
Regional kulturplan
Regionalt trafikförsörjningsprogram
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Länstransportplan
Regional digital agenda
Innovationsstrategi (på gång)
Regionalt serviceprogram (revidering på gång)

Även länsstyrelsen i Jönköpings län är huvudman för flera länsomfattande strategier. Som
exempel kan följande nämnas:







Integrationsstrategi
Jämställdhetsstrategi
Klimat- och energistrategi
Livsmedelsstrategi (på gång)
Skogsstrategi (för de tre smålandslänen)
Landsbygdsprogrammet

Gemensamt för alla dessa strategier är att de handlar om regional utveckling på olika sätt
inom sina respektive specifika områden. Därmed har de en naturlig plats inom ramen för ett
heltäckande RUS-arbete. Man skulle kunna säga att ju mer framgångsrikt arbetet sker i
enlighet med de mer ämnesavgränsade strategierna, desto närmare kommer vi visionen i RUS
och dess målformuleringar.
Det är sålunda av oerhört stor vikt att dessa länsövergripande strategier och det arbete som
görs i enlighet med dem synliggörs och sammanflätas med RUS-processerna i så hög grad
som möjligt. Detta främjar också samverkan mellan olika aktörer och kopplingar mellan olika
strategier.
Dessutom har Region Jönköpings län en egen budget och verksamhetsplan. Denna budget och
verksamhetsplan måste ligga till grund för vad Region Jönköpings län inom den egna
organisationen kan och bör göra i arbetet med RUS och de övriga länsövergripande
strategierna.

Sammanfattning av
RUS>>2025
Bilden intill är en
sammanfattande modell över
RUS:ens vision, mål,
delstrategier och
framgångsfaktorer.
Hållbarhet
I Region Jönköpings län ska
regional utveckling och tillväxt
vara liktydig med ekologisk,
ekonomisk, social och kulturell
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hållbar utveckling. Bilden ovan visar tydligt att dessa tre hållbarhetsdimensioner är och ska
vara grunden för hela det regionala tillväxtarbetet. Det handlar om att skapa insatser som
tillgodoser dagens behov utan att äventyra de framtida generationernas möjligheter att
tillgodose sina.
Arbetet med hållbar regional utveckling innefattar också ett aktivt arbete med så kallade
horisontella kriterier: jämställdhet, jämlikhet, mångfald och tillgänglighet. Dessa faktorer ska
genomsyra planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning av varje verksamhet
och insats i RUS-arbetet. Region Jönköpings läns arbete med hållbarhet inom den egna
organisationen styrs av Hållbarhetsprogrammet. (Ett nytt är på gång och fastställs hösten
2016). Länsövergripande strategier för olika hållbarhetsdimensioner återfinns såväl hos
Region Jönköpings län som hos Länsstyrelsen. Strategierna finns omnämnda ovan.
Vision
Den övergripande visionen i RUS:en är Region Jönköping skapar kraft. Visionen är bred i
både betydelse och inkludering av olika samhällsaktörers insatser. Det handlar om vår
samlade kraft som omfattar både mod och förmåga i vårt arbete enskilt och i samverkan att
främja regionens hållbara utveckling.
Region Jönköpings län har som organisation också en vision. Den lyder För ett bra liv i en
attraktiv region. De båda visionerna går hand i hand och innebär att alla verksamhetsområden
i organisationen Region Jönköpings län har en självklar roll i det regionala utvecklingsarbetet
och måste medverka och synliggöras i RUS-arbetet.
Målområden
RUS är indelad i de två övergripande målområdena, näringsliv och livsmiljö. Målområdena
omfattar i sin tur fyra delstrategier som pekar ut prioriteringar och mål i det arbete som krävs
för att regionen ska bli en framgångsrik och växande region till år 2025. De fyra
delstrategierna är En internationellt ledande industriregion, Ett breddat näringsliv med
betoning på kunskapsintensiva företag, Ett inkluderande samhälle samt En global livsmiljö.
År 2025 är Region Jönköping:



en konkurrenskraftig industriregion och som har ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag (näringslivsmål)
en global livsmiljö som präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt ansvarstagande
(livsmiljömål).

Detta är RUS:ens två övergripande mål. Under dessa två mål finns ytterligare fyra delmål, ett
för varje delstrategi.
Framgångsfaktorer
De sju identifierade framgångsfaktorerna är områden som behöver extra mycket fokus i det
regionala utvecklingsarbetet för att uppnå måluppfyllelse. Det är mot dessa sju
framgångsfaktorer som insatserna behöver riktas. De är hävstänger i länets utveckling.
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Fyra huvudinriktningar
Sedan regionbildningen 2015 sker arbetet med RUS:ens måluppfyllelse genom fyra politiskt
fastställda huvudinriktningar snarare än de fyra delstrategierna. Mål och delmål finns kvar. De
fyra huvudinriktningarna är:





Arbetsmarknad/Näringsliv
Attraktivitet
Infrastruktur
Utbildning/Forskning

2. Metod
Slutsatserna och rekommendationerna som denna rapport har resulterat i grundar sig på det
material som samlats in i början av 2015 i form av en jämförande undersökning, men
framförallt på de inspel och det material som inkommit under en rundresa i länet i december
2015 till mars 2016.

Jämförande undersökning
Under våren 2015 påbörjades en jämförande undersökning av hur andra aktörer med regionalt
utvecklingsansvar i Sverige arbetar med sina respektive regionala utvecklingsstrategier. Ett
urval av nio regioner/länsstyrelser från norr till söder ingick i undersökningen, nämligen
Norrbottens län, Region Västerbotten, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region
Östergötland, Region Kronoberg, Region Gotland, Region Halland, Region Skåne.
De utvalda regionernas syn på hur den regionala utvecklingsstrategin ska gå från vision till
genomförande och vidare till måluppfyllelse visade sig se olika ut. Det alla påpekade var att
processen är komplex och påverkas av många samhällsaktörer och faktorer i omvärlden som
inte alltid går att förutse.
Under den tid då undersökningen genomfördes hade ingen av de tillfrågade regionerna (som
valde att besvara frågorna, d.v.s. alla utom två) tagit fram någon aktörsgemensam
handlingsplan. Några av de tillfrågade regionerna sa sig ha intentionen att skapa en eller flera
handlingsplaner som redogör för vad som behöver göras konkret, när och av vem för att
målen i RUS ska uppfyllas. Hur sådana handlingsplaner skulle utformas var det ingen som
kunde säga. Det som framgick med tydlighet är att begreppen samverkan och process var två
återkommande nyckelord. Detta ger stöd åt strukturen i den metodik som föreslås i denna
rapport.
Andra regioner av de som tillfrågats hade inga avsikter att skapa någon handlingsplan som
skulle omfatta någon annan aktör än den egna organisationen. Det var inte alltid man ens ville
kännas vid termen handlingsplan utan hänvisade istället till en verksamhetsplan eller
detaljbudget för den egna verksamheten. Man pekade också på ämnesspecifika strategier som
en form av handlingsplan kopplad till RUS:en.
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Aktörsmöten och insamlande av material
Intresset för RUS hos de cirka 60 aktörer som har berörts av vårvinterns RUS-insats har visat
sig vara stort. Genom möten med Region Jönköpings läns samverkansaktörer har nuvarande
insatser och framtida ambitioner kartlagts, specificerats och kategoriserats in i de fyra
huvudinriktningarna. En lista över vilka aktörer som har besökts alternativt sammankallats till
gemensamma träffar finns som separat bilaga.
Varje aktörsträff inleddes med en genomgång av vad RUS är. Därefter öppnades det upp för
inspel av olika slag. Inspelen handlade om allt från hur RUS-arbetet ska utformas nu och
långsiktigt till vilka frågeställningar som anses vara särskilt viktiga att arbeta med ur ett
regionalt utvecklingsperspektiv.
Efter varje möte har aktörerna uppmanats skicka in en ifylld mall som redovisar vad just den
enskilda aktören gör som har regional effekt och koppling till RUS.
Processen med dialogmöten och kartläggning genom aktörernas egenhändigt ifyllda mallar
innebär att behov av insatser på tematiska och/eller geografiska områden enklare kan
identifieras och därmed vara grund för åtgärder i gemensamma handlingsplaner. Inspelen ger
också goda indikationer på hur man vill se att Region Jönköpings län ska formera det
strategiska utvecklingsarbetet i Jönköpings län.

3. Resultat
Utöver alla aktörers ifyllda mallar kring vad som görs och är på gång med regional effekt och
koppling till RUS har många kommit med spontana inspel till den fortsatta processen. Det
insamlade och sammanställda materialet ger redan nu indikationer på behov av insatser på
tematiska och/eller geografiska områden.

Förteckning av insända RUS-aktiviteter
En förteckning över de aktiviteter som pågår runt om i regionen i nuläget och som har både
regional effekt samt koppling till RUS finns med som bilaga 3. Förteckningen kan inte ses
som komplett, eftersom alla aktörer inte har valt att skicka in material till detta underlag. När
webbverktyget är igång och fungerar som det ska, kommer både nedanstående aktörer och de
som inte skickat in underlag att ges möjlighet att lägga in RUS-aktiviteter i webbverktyget för
en samlad helhetsbild av vad som pågår i länet som stärker hållbar utveckling och tillväxt.

Sammanställning av externa aktörers inspel
Under de möten som har ägt rum med externa aktörer som ett första steg att syresätta
engagemanget i RUS-arbetet, har aktörerna getts möjlighet att göra medskick till Region
Jönköpings län. Nedan följer en sammanställning av deras inspel.
Förväntat ledarskap och stöd från Region Jönköpings län
Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete kräver mod och engagemang av både
regionpolitikerna och av kommunpolitikerna. Region Jönköpings län måste visa ledarskap, så
att RUS-arbetet inte fastnar i kartläggning eller nya dokument av olika slag. Det handlar om
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djärvt nytänkande, att våga fatta beslut, avsätta resurser och göra prioriteringar som innebär
att vissa frågor lyfts fram medan andra tvingas stå tillbaka, även om detta innebär att vissa
beslut blir kontroversiella. Uppmaningen kommer från primärkommunerna, Länsstyrelsen
samt Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna.
Primärkommunerna vill ha stöd i utvecklingsarbetet, då detta ibland kommer i skymundan för
kommunernas huvuduppdrag kring vård, skola och omsorg. Man efterfrågar även regelbundna
kommundialoger kring det regionala utvecklingsarbetet. Utöver detta efterfrågar
primärkommunerna att Region Jönköpings län tar fram en regional översiktplan/strukturbild
med fokus på den fysiska planeringen, som ska vara vägledande för kommunernas
översiktsplaner och investeringar.
Kommunal utveckling/FoUrum, som är det primärkommunala samverkansorganet inom
Region Jönköpings län, anses väsentlig som part för att diskutera och bearbeta strategiska
frågor och utforma gemensamma insatser som är kommunala/regionala.
Flera aktörer lyfte vikten av att Region Jönköpings län visar ledarskap i arbetet för
jämställdhet genom att avsätta regionala utvecklingsmedel för detta. Även utveckling av
insatser för att tillvarata nyanländas kompetens har lyfts som ett betydande område för Region
Jönköpings län att fokusera mer på inom ramen för RUS-arbetet.
När det gäller ledarskap och samordning kring jämställdhet och integration är det nödvändigt
att Region Jönköpings län och Länsstyrelsen krokar arm. Detta gäller arbetet kring samtliga
hållbarhetsdimensioner.
Ännu ett återkommande inspel var att Region Jönköpings län måste vara mer i Stockholm och
lobba för länets frågor för att få fart på den regionala utvecklingen.
Tillvägagångssätt i RUS-arbetet
Samtidigt som RUS-uppdraget kräver ett starkt och tydligt ledarskap som kan initiera
kraftsamling inom områden där det behövs, betonas också vikten av att Region Jönköpings
län är inlyssnande och säkerställer delaktighet när prioriteringar görs och mål specificeras.
Resurserna måste gå till de prioriteringar som görs gemensamt, menar man.
Primärkommunerna och andra aktörer i länet vill kunna komma med inspel i RUS-arbetet på
ett strukturerat sätt, såväl löpande som vid en revidering av RUS.
Då regional utveckling omfattar många parter och många frågor krävs en RUS-process, som
erbjuder både tvärsektoriella samarbeten och frågespecifika nätverk. Det kan t.ex. handla om
att samla en yrkeskategori i nätverk som spänner över kommungränserna. Men det kan också
handla om att samla olika yrkeskategorier med koppling till en viss fråga, som exempel
nämner primärkommunerna offentliga och privata fastighetsägare tillsammans med
kommunernas planerare för att arbeta med frågor kring bostadsförsörjning.
På samma sätt som Kommunal utveckling/FoUrum hyr in personal från primärkommunerna
vid behov, föreslår kommunerna att Region Jönköpings län skulle kunna göra, när det gäller
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arbetet med regional utveckling. Detta skulle innebära att den regionala utvecklingsenheten
får en närmare koppling till kommunerna, menar man.
Ett återkommande inspel som berör hur RUS-arbetet ska gå till är att ha minst en större årlig
RUS-konferens, likt den s.k. Regiondagen som anordnades under Regionförbundets tid.
Några har föreslagit att ett pris av något slag ska delas ut i samband med konferensen för att
fungera som morot i det dagliga utvecklingsarbetet. Man anser att en angelägen uppgift för
Region Jönköpings län är att verka för att länet får nationell uppmärksamhet, både genom
möten med tillväxtfokus och genom att lobba för länets frågor hos beslutsfattarna i
Stockholm.
Flera av de besökta aktörerna har påpekat att det är svårt att hitta till rätt kontaktperson inom
Region Jönköpings län genom hemsidan, rjl.se. Enklare vägar in och en tydlighet kring vem
som är kontaktperson för Region Jönköpings läns olika uppdrag efterfrågas.
Region Jönköpings län uppmanas utveckla ett än närmare samarbete med Länsstyrelsen så att
de två regionala organisationerna uppfattas som en gemensam stark röst i frågor som är
viktiga för länets utveckling. Som exempel har miljöfrågorna nämnts. Kommunerna jobbar
med miljö och hållbarhetsfrågor, vilket även Länsstyrelsen och Region Jönköpings län gör.
För alla frågor som utvecklingsarbete pågår inom på lokal och regional nivå, bör Region
Jönköpings län och Länsstyrelsen samverka. På så vis undviks dubbelarbete och istället kan
Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen vara ett lättillgängligt och samspelt
stöd för kommunerna.
Frågor kring den politiska processen
Under flera av aktörsträffarna har frågor ställts avseende hur den politiska processen ska se ut
för RUS-arbetet. Frågorna handlar om hur den politiska förankringen, prioriterandet och
beslutsfattandet kommer att se ut i RUS-processen. RUS:ens komplexa frågeställningar är en
fråga för Regionstyrelsen.
Webbverktyget
Region Jönköpings läns idé och förslag kring ett webbverktyg som möjliggör ett aktivt,
engagerande och transparent RUS-arbete välkomnas varmt. Några återkommande
kommentarer har varit att verktyget kommer att vara till stor hjälp och att det är viktigt att den
ger ett gott intryck och positiv bild av utvecklingskraften vårt län. Man ser gärna att Region
Jönköpings läns och Länsstyrelsens utvecklingsinsatser som de två parterna bedriver i egen
regi också synliggörs i webbverktyget för bästa helhetsbild av länets utveckling.
Ett inspel som upprepats under olika aktörsträffar är att webbverktyget ska främja samverkan
i länet genom idématchning. Man har föreslagit att det ska finnas en ”anslagstavla” i
webbverktyget, där man som aktör kan posta idéer för att göra en intressekoll om andra
aktörer vill samarbeta kring nämnda idé och utforma insatser tillsammans.
Uppföljning och utvärdering av RUS-arbetet
För att tillförsäkra god kvalitet i RUS-arbetet och följa upp att vi lägger resurserna på rätt
insatser i förhållande till RUS-målen, efterfrågar aktörerna en struktur och plan för
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uppföljning och utvärdering. Då Region Jönköpings län och Länsstyrelsen är två
länsövergripande aktörer med många områden som går in i varandra och/eller är avhängiga
varandra för bäst utveckling, är det naturligt att de båda parterna samarbetar kring
uppföljningen. Länsstyrelsen efterfrågar regelbundna avstämningsmöten med Region
Jönköpings län kring RUS-arbetet och har också erbjudit stöd i redovisningen kring hur länet
utvecklas inom de områden som Länsstyrelsen har sakkunskap.
Uppföljning och utvärdering som resulterar i en bild av hur utvecklingen i länet ser ut i
förhållande till målen i RUS, förutsätter att indikatorer tas fram och mål utformas som är
mätbara. Detta är också en förutsättning för att kunna identifiera behov av åtgärder i RUSarbetet. Här uppmanas Region Jönköpings län att sätta upp tydliga mål. Utifrån Region
Jönköpings läns fokus på hållbar utveckling, bör målformuleringarna ske utifrån
hållbarhetsdimensionerna. Varje RUS-mål och alla prioriteringar, beslut, planerande och
genomförande av olika insatser bör stämmas av med Region Jönköpings läns nya
Hållbarhetsprogram. Även om Hållbarhetsprogrammet är skriven för organisationens interna
hållbarhetsarbete, skulle det kunna användas som en del av den hållbarhetsgrund som RUSarbetet ska vila på.
Ett inspel har varit att observera och jämföra med Agenda 2030 både i hur RUS-arbetet kan
utvärderas och som underlag inför en revidering av RUS. Även den årliga Bisnodeanalysen
som görs över länet bör kopplas till uppföljningen av hur länet utvecklas i RUS-arbetet.
Bisnodeanalysen kan med fördel göras tillgänglig i webbverktyget.
De projekt som pågår i länet med medel från Europeiska socialfonden (ESF) och från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt övriga medel från Tillväxtverket, bör
synliggöras för politiken i samband med att uppföljning av RUS redovisas, eftersom projekten
har en sådan stark koppling till RUS och ska se som insatser som främjar målen i RUS.
Några har kommit med inspel kring konkreta förslag på vad som bör mätas. De som nämnts
är: Trygghetsfaktorer (brottsstatistik), utbildningsnivå, flyttnetto, bostadsbyggande,
företagande, befolkningsutveckling, hotellnätter, integration, bristyrken och
kompetensförsörjning samt jämställdhetssiffror (från foldern ”På tal om kvinnor och män”).
Länets viktigaste frågor enligt aktörerna
Försvarsmakten, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Swerea, LRF och
primärkommunerna framhåller vikten av att Region Jönköpings län stärker sitt arbete inom
två områden: Infrastruktur – ”för transporter för både gods och människor” samt bredband –
”som måste ses som en demokratisk rättighet”.
Den tredje mest omnämnda fråga som man anser att Region Jönköpings län måste stärka upp
sitt arbete kring är länets kompetensförsörjning. Med andra ord, två av RUS:ens identifierade
framgångsfaktorer lyfts alltså som de mest centrala att arbeta med: Kunskap och kompetens
samt Kommunikation (i bemärkelsen infrastruktur och bredband).
Inspel kring infrastruktur och bredband

När det gäller infrastruktur vill man ha Region Jönköpings läns uttalade och aktiva stöd att
driva järnvägsutveckling så att gods kan transporteras på järnväg istället för landsväg. Detta
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skulle innebära att transporterna skulle kunna fördubblas. Logistik omnämns som en viktig
tillväxtfaktor för vårt län.
Primärkommunerna anser att kollektivtrafiken behöver utvecklas tillsammans med dem
utifrån ett integrationsperspektiv. I flera kommuner finns bostäder men få jobb. Att komma in
i egenförsörjning är en av de viktigaste pusselbitarna i lyckad integration. Kollektivtrafiken
måste därför erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Dessutom har några kommuner påpekat att
de områden i länet som ligger längst ut i periferin måste ges förbättrade möjligheter att resa
med kollektivtrafik om länet ska fungera som en sammanhängande region.
”Ingen utveckling utan uppkoppling”, ett citat som sammanfattar vad de allra flesta aktörer
understryker är ett av de viktigaste medskicken till Region Jönköpings län. Man talar om
tillgång till bredband och mobiltäckning i hela länet utan geografiska undantag som en av de
mest centrala faktorerna som påverkar attraktiviteten i länet, såväl för företag och
organisationer som för människor.
Inspel kring kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning pekas ut i RUS och av besökta aktörer som en av de absolut viktigaste
frågorna för länets utveckling. Region Jönköpings län uppmanas arbeta aktivt för att
Jönköping University ska beviljas fler utbildningsplatser av staten. För att stärka länets
innovationskraft och attrahera högutbildad arbetskraft som kompletterar vårt näringsliv krävs
också forskningsmiljöer som lockar kompetens och för samman näringsliv och FoU.
Dessutom påpekar flera av primärkommunerna att Region Jönköpings län måste arbeta för att
det ska gå att utbilda sig på högskolenivå lokalt utspritt i länet och inte enbart i Jönköpings
kommun. Distansutbildningar bör möjliggöras i större utsträckning.
Region Jönköpings län har statens uppdrag att etablera och utveckla en regionövergripande
kompetensplattform. Ett ofta förekommande inspel är att branschorganisationerna i länet, som
t.ex. träbranschen och gjuteribranschen måste knytas närmare kompetensplattformen och ha
en levande dialog och ett aktivt samarbete med Region Jönköpings län kring
kompetensförsörjning. Några exempel på konkretiserade behov återfinns i dessa frågor, som
ställts av några av aktörerna: De senaste tio åren har det funnits ett behov av svetsare och
CNC-operatörer. Hur ska vi kunna nå målet med en internationellt konkurrenskraftig
industriregion om vi aldrig tillgodoser detta kompetensförsörjningsbehov? Behovet av 3Dkompetens är stort i länet och i Sverige (enligt Swerea och Elmia). Det finns inga lärare som
har tillräcklig kompetens för att undervisa befintlig och kommande arbetskraft för dagens och
morgondagens behov – hur ska näringslivet i länet hänga med i 3D-utvecklingen när
kompetensen inte finns?
När det gäller digital kompetens har också samverkan mellan kommunerna, avseende
kunskapsmål i IT och tillgång till rätt kompetens för att uppnå dessa mål för elever på länets
grund- och gymnasieskolor, nämnts som en förutsättning för att säkerställa att
kunskapsnivåerna hos eleverna inte är beroende av var i länet de får sin utbildning. Här
efterfrågas stöd från Region Jönköpings län att få till en sådan samverkan.
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Vikten av att utveckla strukturer och metoder för validering, som möjliggör snabbare
karriärbyten och kortar vägen in i egenförsörjning för många, har betonats om och om igen. I
nuläget finns företagscheckar, frågan har ställts: Varför inte också ge ”valideringscheckar”
som kan tilldelas företag för validering av personal i branschgodkänd validering? Detta menar
man skulle underlätta för näringslivet att snabbare få tag på rätt kompetens.
För att tillgodose behovet av kompetens på länets arbetsmarknad uppmanas Region
Jönköpings län att utföra eller finansiera riktade insatser för att få soldater utbildade i Eksjö
på Ing2 att bosätta sig i länet efter utbildning. Av 150 nya rekryter per år kommer 80 % från
platser utanför Jönköpings län. Försvarsmakten ställde frågan: Hur kan Region Jönköpings
län hjälpa till att få näringslivet att vilja ta emot de yrkesutbildade soldaterna?
Slutligen har några aktörer påpekat att nuvarande RUS beskriver att vi ska arbeta med att få
internationella studenter på JU att stanna kvar i regionen. Man hävdar att Region Jönköpings
län brister i att verka för denna målsättning.
Förslag kring projektverksamheten och behov av projektkontor
Primärkommunerna vill att Region Jönköpings län arbetar aktivt med att få mer
utvecklingsmedel till regionen. Bland annat efterfrågas ett projektkontor i Region Jönköpings
läns regi, som har koll på utlysningar, kan vara ett praktiskt stöd i arbetet med ansökningar
avseende medel såväl från strukturfonderna som från Tillväxtverket och Vinnova. Man vill
alltså ha hjälp både med omvärldsbevakning kring utlysningar av projektmedel som kan
underlätta utveckling i/av kommunerna och med själva processen kring utformandet av
ansökan inklusive skrivandet.
Några av Region Jönköpings läns nära samverkansparter, som verkar regionalt har framfört
önskemål om förenklade projektansökningsblanketter, eftersom de ofta behöver få loss
stödfinansiering till en aktivitet/ett evenemang som gör att länet hamnar i fördelaktigt fokus
nationellt och internationellt. Större händelser som skapar positiv uppmärksamhet gör länet
attraktivt och borde få stöd utan krångliga och långa beslutsprocesser, menar man.
Medskick inför revidering av RUS
Under vårens aktörsträffar har det vid flera tillfällen uttryckts att RUS bör revideras varje
mandatperiod och att varje revidering bör ske i nära samverkan med de parter som berörs av
RUS. Aktörerna har också lyft att det är angeläget att unga och minoriteter har inflytande i
processerna kring RUS, både avseende revidering och genomförande.
När det gäller de nuvarande fyra huvudinriktningarna som RUS-arbetet ska kunna
kategoriseras in i, har flera synpunkter framkommit kring att det inte är möjligt att dela upp
insatserna i dessa fyra; Arbetsmarknad/näringsliv, Attraktivitet, Infrastruktur samt
Utbildning/Forskning. Man menar att en insats kan passa i mer än en s.k. huvudinriktning och
påpekar att attraktivitet inte kan ses som ett enskilt RUS-område, då alla utvecklingsinsatser
har bäring på länets attraktivitet. En förändring av de fyra huvudinriktningarna har därför
förordats.
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Därtill bör en revidering av RUS ta än mer hänsyn till de befintliga nationella och regionala
strategierna som rör hållbar utveckling och de nyckelområden som ingår i RUS. På så vis
stärker strategierna varandra och måluppfyllelsen i strategierna främjas genom att de går hand
i hand.
Inkomna förslag på strategier att ta hänsyn till vid revidering av RUS:





Agenda 2030 (statens strategi för hållbar utveckling, specificerat i 17 globala mål för
hållbar utveckling)
Strategi 2020 (Nationell strategi för svensk besöksnäring)
Region Jönköpings läns samt Länsstyrelsens strategier som omnämnts ovan under
rubriken Flera länsomfattande strategier för hållbar utveckling
Vissa statliga verk och myndigheter har nationella/regionala strategier för sina
respektive verksamhetsområden. Även dessa bör ingå som underlag till kommande
revidering av RUS.

Områden som anses viktiga i en reviderad RUS
Inför en revidering av RUS har en rad konkreta förslag inkommit på områden som måste
synliggöras och beskrivas som strategiska områden för länets parter att arbeta med för att den
regionala utvecklingen ska nå nya höjder.
I nuvarande RUS anges servicesektorn som ett komplement till länets industrikaraktäristiska
näringsliv. Begreppet entreprenörskap nämns sparsamt. Och även om globalisering behandlas
i RUS saknas konkreta mål kring internationalisering och export. IT och digitalisering (inte
minst gameification) måste upp på agendan i RUS:en. Behovet av högre kunskapsintensitet
och samhällets växande krav på välfärd innebär att servicesektorn inte längre är enbart ett
komplement, utan måste ses som en livsviktig och växande näringsgren. En reviderad RUS
måste spegla detta.
Under träffarna och i dialogerna med aktörer i denna process har flera också poängterat att det
finns ytterligare områden som måste tas upp i en reviderad RUS. Bland annat har folkhälsa
samt hälso- sjukvård utpekats som självklara att ta upp i samband med arbetsmarknad,
attraktivitet och innovation/forskning. Vid revidering bör även begrepp som trygghet och
säkerhet anses högaktuella och centrala att verka för. Försvarsmakten, Räddningstjänsten och
F-samverkan bedöms vara viktiga parter i en framtida RUS.
De gröna/areella näringarna ges minimalt fokus i nuvarande RUS. Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen finns i vårt län. Jönköpings län är starkt inom de areella näringarna. Elmia
bidrar till styrkan med en årlig jordbruksmässa, en lantbruksvecka och en skogsbruksmässa,
Elmia Wood, som samlar skogsbruksaktörer från hela världen. Länsstyrelsen håller på att ta
fram en regional livsmedelsstrategi och arbetar även med ett nytt landsbygdsprogram. Och i
Jönköpings län finns ett relativt nyskapat Gröna Näringarnas kluster. I en ny RUS bör det
framställas att det är i vårt län man vill etablera sig om man ska jobba med gröna näringar och
livsmedelsproduktion. Ett viktigt medskick att nämna i samband med detta är aktörernas
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förfrågan kring att öppna upp för att de gröna näringarna också får söka regionala
utvecklingsmedel istället för att enbart bli hänvisade till Landsbygdsprogrammet.
Besöksnäringen har på samma sätt framhållits som en näring i skymundan i nu gällande RUS.
Det har föreslagits att besöksnäringen istället ska behandlas som en vital basnäring vid en
revidering av RUS. Man efterfrågar ett starkare politiskt stöd för besöksnäringen i det
regionala utvecklingssammanhanget. Länets besöksnäring är dessutom på god framväxt och
man vill därför att dess potential ska ges status som tillväxtmotor i länet. Ett sätt att göra det
är att uppmuntra JU att forska kring småföretagen inom besöksnäringen som tillväxtmotor
och hur länets sådana företag kan bli världsbäst. Man vill också gärna se att JU lägger till
Hotel and Management samt Hospitality Management i sitt utbildningsutbud. Företag inom
denna näring är viktiga inte minst ur ett mångfaldsperspektiv, eftersom det är en inkluderande
näring såväl avseende kön och ålder som etnicitet. Besöksnäringen byggs inte heller endast
för besökare, utan för de som bor och verkar i länet.
Ett sista medskick om områden som föreslås extra fokus vid framtagandet av en ny RUS är ett
förstärkt och mer konkret arbete med jämställdhet och med integration. Jönköpings län
uppvisar statistiskt undermåliga resultat när det gäller jämställdhet, vilket framgår av foldern
På tal om kvinnor och män – Jönköpings län 2015. Foldern är framtagen av Länsstyrelsen
tillsammans med Region Jönköpings län. Integration är också en brännande fråga för länets
utveckling i flera år framöver. En ny RUS måste omfatta målsättningar kring jämställdhet och
integration samt beskriva tydliga insatsområden som främjar dessa två frågor.

4. Analys
Inspelen som Region Jönköpings län har tagit emot under den förstärkta RUS-processen med
start i slutet av 2015 och fram till april 2016, har resulterat i en komplex bild av vilka
utvecklingsinsatser som redan pågår i länet, vilka de viktigaste utvecklingsområdena anses
vara och hur man – med Region Jönköpings län som samordnande part, vill samverka för en
hållbar utveckling mot en livskraftig och attraktiv region.

Modigt ledarskap
Det står klart att man ser Region Jönköpings län som högst ansvarig att leda RUS-arbetet med
tydlighet och mod. Samtidigt förväntar man sig delaktighet och inkluderande
förankringsprocesser. Det ställer krav på att Region Jönköpings län fattar beslut som innebär
att prioriteringar görs i RUS-arbetet och att resurser avsätts till det som prioriteras. Det kräver
också att processerna går att följa och att möjlighet till inflytande ges. Det föreslagna
webbverktyget välkomnas som ett viktigt stöd i ett aktivt, transparent och reciprokt RUSarbete som främjar samverkan.
Då flera har betonat vikten av att Region Jönköpings län förespråkar och lobbar för länets
utveckling i nationella sammahang, kan det vara nödvändigt att synliggöra för aktörerna när
detta sker, hur det går till och vilka frågor det handlar om. Möjligen skulle också detta kunna
redovisas på något sätt i webbverktyget.
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Målinriktade möten och samverkansarenor
Som regionalt utvecklingsansvarig förväntas också Region Jönköpings län förstärka befintliga
och utveckla nya samverkansarenor/nätverk som kan vara både tvärsektoriella eller
frågespecifika. Även om behovet av samverkansarenor är uttalat är det viktigt att RUS-arbetet
inte fastnar i eller begränsas till en rad möten i olika gruppkonstellationer. Det måste finnas
ett grundläggande specifikt behov kopplat till målen i RUS och givetvis också mål i andra
omnämnda strategier/program som stöder RUS, så att de grupper som Region Jönköpings län
förväntas stärkas eller skapa finns till för att arbeta effektivt tillsammans mot ett eller flera
gemensamma utvecklingsmål. Utöver målinriktade samverkansarenor bör också RUS vara en
stående punkt på agendan när befintliga grupper sammanträder inom de egna organisationerna
eller organisationsöverskridande, såsom exempelvis ledningsgrupper, styrelser, nämnder,
kommunchefsnätverket, primärkommunal samverkan, utredarnätverket, branschråd osv.

Styrmedel – bidrag, projektmedel och dess uppföljning
De inspel som kommit in gällande möjligheten att ansöka om projektmedel och bidrag bör
leda till att Region Jönköpings läns bidrags- och projektverksamhet ses över. När det gäller att
Region Jönköpings län ska leda det regionala utvecklingsarbetet med större tydlighet, kan det
handla om att projektverksamheten behöver bli ett mer konkret styrmedel, där politiken
fastslår utlysningsinriktningar. Projektverksamheten kan också behöva ses över avseende
förenklade ansökningsprocesser i vissa fall. Utifrån RUS:ens tydliga hållbarhetsfokus bör
också projektverksamhetens riktlinjer och uppföljning avseende hållbarhetsdimensionerna
utvecklas och göras skarpare. Med anledning av att man kan ansöka om medel för olika
ändamål och att det i dagsläget finns information på olika ställen på rjl.se/plus om de olika
möjligheterna, bör man undersöka om det är möjligt att samla all information om bidrag och
projektmedel till en och samma plats och då gärna i det kommande webbverktyget. Detta ger
en enklare och mer överskådlig bild för alla som vill ansöka om medel.

Fördjupat samarbete med Länsstyrelsen
De utvecklingsinsatser som Region Jönköpings län respektive Länsstyrelsen ansvarar för
själva och bedriver i egen regi anses intressanta och väsentliga för övriga aktörer att få ta del
av. Det blir naturligt att synliggöra detta genom webbverktyget. Samordning av de två
länsomfattande aktörernas arbete i så stor mån som möjligt har också efterfrågats, i synnerhet
kring ett konkretiserat arbete med hållbarhetsdimensionerna. Detta skulle kunna innebära att
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i framtiden samverkar för att ta fram en
länsomfattande Hållbarhetsstrategi som blir vägledande för länets olika aktörer. Det skulle
kunna bli den regionala versionen av den nationella Agenda 2030.
En struktur och ett arbetssätt kring uppföljning, utvärdering och åtgärdsplaner anses viktiga
för att säkerställa att RUS-arbetet drivs med god kvalitet. Region Jönköpings län behöver
samarbeta med Länsstyrelsen även i detta arbete för att denna del av RUS-arbetet ska bli
heltäckande.

Påverkan på framtida RUS
En revidering av RUS förväntas ske varje mandatperiod. Samtliga aktörer vill ha möjlighet att
påverka utformningen av en ny RUS. Vilka som är länets viktigaste utvecklingsfrågor bör
uppdateras i en ny RUS med tanke på de inspel som har gjorts av besökta aktörer. Dessutom
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bör de nuvarande fyra huvudinriktningarna (Arbetsmarknad/näringsliv, Attraktivitet,
Infrastruktur samt Utbildning/Forskning) justeras med anledning av att insatser/projekt,
verksamheter och aktiviteter svårligen kategoriseras in i dessa fack.
Med anledning av de dagsaktuella överläggningarna om en ny regionindelning kommer RUSarbetet i nytt ljus. För att Jönköpings län ska få så goda förutsättningar som möjligt inför en
kommande regionförstoring är ett starkt fokus på regionindelningsfrågan nödvändigt i alla
RUS-sammanhang. Den regionala utvecklingsstrategin bör ligga till grund för Jönköpings
läns argument i diskussionerna såväl på hemmaplan som i nationella sammanhang.

Konklusion av insamlade aktörsaktiviteter
En översiktlig analys av redovisade aktörsaktiviteter, fördelade efter angivna
huvudinriktningar, kan resultera i följande:






Flera av de inrapporterade insatserna har passat in i och därmed fördelats på två eller
tre huvudinriktningar
Flest insatser görs inom Arbetsmarknad/näringsliv
Minst antal aktiviteter finns inom Infrastruktur
Attraktivitet innehåller en stor blandning av insatser
Utbildning/forskning är minst geografiskt spridda

En fortsatt och fördjupad analys får visa på tematiska och geografiska starka och svaga sidor.
Men inte minst måste den fortsatta analysen visa på effekter av de olika insatserna, som
underlag för kommande prioriteringar.

5. Slutsats
Det står klart att RUS som strategi och gemensam utvecklingsprocess både väcker intresse
och engagemang. Tiden är mogen för Region Jönköpings län att etablera ett förstärkt RUSarbete med en struktur som lägger grunden för kraftsamling kring länets utveckling.
En slutsats man kan dra efter denna process som inleder ett nytt arbetssätt kring RUS, märks
tydligt ett behov av att RUS handlingsplaner utformas på ett sådant sätt att:
 Hög grad av konkretisering säkras
 Delaktighet säkerställs
 Allas bidrag till hållbar regional utveckling synliggörs
 Det blir enkelt att revidera befintliga och komplettera med fler
 Transparens garanteras
 Uppföljning och analys görs lättillgängliga
För att uppnå dessa kriterier underlättas arbetet med framtagande och genomförande av
handlingsplaner bäst av ett ändamålsenligt webbverktyg.
Denna ambition fanns med ända sedan arbetet med framtagande av handlingsplaner inleddes.
Stycket nedan är hämtat från PM 9/11 2015:
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”Handlingsplanerna ska tas fram i en öppen och transparent process som säkerställer
förankring och delaktighet. När handlingsplanerna sedan är framtagna krävs fortsatt
transparens och möjlighet för aktörerna att revidera sina delar i handlingsplanerna. Detta
ställer stora krav på informations- och kommunikationskanaler. Ett nära samarbete med
informationsavdelningen inom Region Jönköpings län är viktigt. Tanken är att såväl
arbetsprocessen som handlingsplanerna i slutändan ska kunna kommuniceras, följas upp och
revideras digitalt.”

Handlingsplaner – webbverktyg
Ett intensivt arbete med att utforma ett
ändamålsenligt webbverktyg för det
regionala utvecklingsarbetet pågår. Genom
inledande workshops med parter från olika
verksamhetsområden inom Region
Jönköpings län har innehållet, funktionerna
och de tekniska delarna börjat ta form.
Webbverktyget kommer i stora drag att
bestå av tre övergripande delar. Den första
visar vad som händer i länet. Den delen
kommer både Region Jönköpings län och
övriga aktörer som bidrar till länets
utveckling att kunna påverka genom att göra
egna inlägg. Detta ställer krav på att mallar
utarbetas som säkerställer att innehållet inte
spretar. Aktörerna måste också ges teknisk
möjlighet att hålla egen information ajour. RUS-samordnare på Region Jönköpings län måste
kunna gå in och justera texter för att hålla webbverktyget enhetligt, se till att funktionerna är
intakta och att allt som läggs in följer mallarna så att sökbarheten i verktyget garanteras.
Den andra delen ska visa på hur länet utvecklas. Den delen blir en statistik- och analysdel där
länets utveckling mäts och där resultaten jämförs med målsättningarna i RUS samt övriga
länsomfattande strategier som också har bäring på länets hållbara utveckling. Den tredje delen
handlar om vad som behövs göras mer för att uppnå målen i RUS och i övriga relevanta
strategier. Den tredje delen kommer på så vis innehålla olika förslag på åtgärder och inkludera
de beslut som fattas av Region Jönköpings län kring prioriteringar och insatser för att främja
RUS:ens måluppfyllelse. Tanken är att det som beskrivs i denna tredje del så småningom ska
hamna i webbverktygets första del (Vad görs i länet?) och ge positiva utslag i verktygets
andra del (Hur utvecklas länet?).
Utöver de tre delarna ska nyheter som belyser länets utvecklingskraft publiceras med jämna
mellanrum, för att öka intresset för internetsidan. Ytterligare en funktion kommer att vara
”Mitt i spotlight”, vilket innebär att en aktör eller ett samverkansprojekt ges extra
uppmärksamhet under en period, lite i form av ett reportage.
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Webbverktygets tre delar
Nedan förklaras webbverktygets tre delar mer i detalj.
Vad görs i länet?
I denna första del av webbverktyget ska man kunna få:






Information om RUS och övriga länsomfattande strategier som gagnar en hållbar
utveckling i länet
En överblicksbild av länets totala utvecklingskraft
En inblick i vad olika aktörer gör som har regional effekt och koppling till RUS
Kortfattade texter kring aktiviteter/insatser/projekt/verksamheter
Positiva nyheter som rör utvecklingen i länet

Det är av stor vikt att Region Jönköpings läns egna verksamhetsområden finns representerade
här, då vi i alla avseenden och inom alla verksamhetsområden är en regional utvecklingsaktör.
Region Jönköpings läns och Länsstyrelsens länsomfattande strategier ska också finnas
tillgängliga här. Man ska kunna använda webbverktyget som en sökmotor och få en relevant
sammanställning av information beroende av vad man väljer för sökord. När man söker på
”Arbetsmarknad” ska man exempelvis få upp samlad information om vad de
företagsfrämjande organisationerna, Arbetsförmedlingen, Jönköping University, kommunerna
och Region Jönköpings län gör enskilt och tillsammans med varandra eller andra för att
främja en god arbetsmarknad i länet. Man ska också kunna söka på en enskild aktör och få
upp information om vilka olika utvecklingsinsatser den aktören aktivt arbetar med.
Sökalternativen kommer att vara många.
Det är också av stor vikt att de foton och bilder som används i verktyget verkligen speglar
länets mångfald vad gäller geografi, ålder, kön, etnicitet osv.
Hur utvecklas länet?
Denna funktion i webbverktyget kommer att innehålla:





Statistik kring olika indikatorer, såsom exempelvis flyttnetto, utbildningsnivå,
arbetslöshet, demografi m.m. både på region- och kommunnivå
Prognoser
Kortfattade och lättlästa analyser baserade på statistik och uppföljning
Andra strategiers utvecklingsuppföljning hör också hemma här, t.ex.
Folkhälsostrategin – Målexempel: Minskat gap i ohälsotalen mellan olika
socioekonomiska grupper; Trafikförsörjningsstrategin – Målexempel: Ökat antal
passagerare i kollektivtrafiken; Integrationsstrategin – Målexempel: Minskad
arbetslöshet bland utrikesfödda; Jämställdhetsstrategin – Bättre statistik i kommande
På tal om kvinnor och män

Vad behöver göras mer?
Denna tredje kärnfunktion i webbverktyget kommer att ligga till grund för länets
handlingsplaner och åtgärder som såväl Region Jönköpings län som övriga aktörer behöver
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känna till och arbeta med om vi tillsammans ska uppnå positiv utveckling och tillväxt i
Jönköpings län. Här ska man alltså kunna ta del av:



Identifierade behov av insatser för måluppfyllelse baserade på analyserna i
webbverktyget
Material som kombinerar analyserna med eventuella nya förutsättningar, statliga
uppdrag, projektmedelsutlysningar med mera och som ska kunna användas till att
formulera beslutsunderlag – både för Region Jönköpings län internt, men också till
stöd för externa parters beslutsfattande

Denna del av verktyget ska också kunna besvara frågan kring vad som behövs göras mer för
att uppnå målen i andra länsomfattande strategier (så länge det finns en koppling till RUS).
Önskemål har framförts av flera aktörer att man ska kunna använda denna del att hitta
samverkanparter också för att skapa så starka insatser som möjligt genom samhandling.
Möjlighet till matchning för aktörssamverkan behöver alltså också byggas in i denna del.

Målgrupper
När webbverktyget har lanserats är det tänkt att den ska kunna användas och uppskattas av
flera olika målgrupper. Det handlar inte minst om:








Beslutsfattare på både regional och kommunal nivå.
Verksamma inom offentlig, privat och ideell sektor, från
chefer/verksamhetsledare/ordföranden till
tjänstepersoner/medarbetare/forskare/entreprenörer/förenings-medlemmar/voluntärer
Statliga organisationer och myndigheter
Regionens invånare
Media
Företag, organisationer, föreningar, förbund och individer som är intresserade av att
etablera sig i länet
Nationella (och internationella, vilket ställer krav på översättning) besökare

Förväntningar på webbverktyget
Webbverktyget är ämnat att bli Jönköpings läns viktigaste kanal för uppdaterad information
som ger en helhetsbild av länets hållbara regionala utveckling. Syftet med webbverktyget är
att kartlägga och strukturera upp regionens samlade utvecklingsarbete på ett lättillgängligt
sätt, både för att synliggöra allt som görs, men också för att identifiera vad mer som krävs för
att uppnå de regionala målen. Webbverktyget kommer att fungera som en katalysator för de
åtgärder som måste prioriteras och genomföras. Dessa kommer att formuleras i form av
handlingsplaner som konkretiserar vad som behöver göras, av vem/vilka parter och när.
Handlingsplanerna ska med andra ord kopplas till ansvar och resurser samt ge en bild av vad
aktörer behöver göra enskilt och i samverkan.
Förväntningarna som externa aktörer har framfört avseende webbverktyget är att de vill:



Synas
Få en möjlighet att se vad andra aktörer gör runt om i länet
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Få utökade möjligheter till samverkan genom någon form av idé- och
matchningsfunktion
Ta del av analyser kring hur länet utvecklas
Få en möjlighet att komma med inspel till Region Jönköpings län i RUS-arbetet
Få en helhetsbild av alla länets olika strategier som centrala delar av regional
utveckling och naturliga delar i ett levande RUS-arbete
Vara en del av ett aktivt och engagerande arbete som löper på över tid och som
innebär att man ser sin egen roll i regional utveckling
Vara delaktiga i en kommande revidering av RUS och ser att verktyget kan underlätta
detta
Locka fler till länet

Region Jönköpings län som organisation har också framfört önskemål och förväntningar på
webbverktyget. Förutom det som de externa aktörerna har nämnt har Region Jönköpings län
också fört fram att man vill:







Samtliga Region Jönköpings läns verksamheter, inklusive hälso- sjukvård, ska
synliggöras i ett regionalt utvecklingsperspektiv
Ha möjlighet att initiera, stärka och utveckla samverkan baserat på den bild som
webbverktyget resulterar i av länets utvecklingskraft
Ha en stärkt möjlighet att påverka utvecklingen i länet beslut kring prioriteringar,
samverkan, projektmedel och egen verksamhet baserade på bilden av vad som redan
görs samt vad analyser kring utvecklingen visar i förhållande till RUS-målen
Se en koppling mellan olika strategier inom ramen för RUS-arbetet
Säkerställa att de externa aktörerna är delaktiga i RUS-arbetet, inte minst genom
webbverktyget, för att insatser och planer ska kunna förankras löpande
Ha en plattform för kommande revidering av RUS

Fortsatt RUS-process
Det fortsatta arbetet med att förverkliga RUS-målen kräver att Region Jönköpings län
bibehåller ett starkt fokus på RUS i alla sammanhang. Som nybildad region betyder det att
Region Jönköpings län först och främst har en resa framför sig att verka för att samtliga
verksamheter inom den egna organisationen får en ökad förståelse för RUS och för sin roll i
ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det handlar också om att Region Jönköpings län lever upp
till det statliga uppdraget om att leda och samordna arbetet för hållbar regional utveckling och
tillväxt.
Det blir särskilt viktigt att Region Jönköpings läns ledarskap präglas av en hög ambitionsnivå,
tydlighet och transparens. Ett nära samarbete med Länsstyrelsen är centralt, eftersom båda
aktörer har statliga uppdrag som rör hela länets utveckling.
Övergripande ansvar
Region Jönköpings län har det övergripande ansvaret för att utforma en regional
utvecklingsstrategi och etablera en god RUS-process. Region Jönköpings län ska vara en
katalysator för hållbar utveckling. I detta ansvar och uppdrag ingår det att Region Jönköpings
län arbetar med att motivera, engagera och stödja länets övriga aktörer, som har en
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verksamhet med påverkan på regionens utveckling att enskilt och i samverkan genomföra
insatser som främjar RUS-målen.
Delaktighet
För att öka externa aktörers inflytande och delaktighet i RUS-arbetet, bör de uppmanas att ha
en ständig RUS-punkt på agendan i olika mötessammanhang, som t.ex. branschråd,
styrelsemöten, nämndmöten, möten med kommunchefs- eller näringslivschefsnätverket,
träffar som samlar kommunstyrelseordförandena, primärkommunal samverkan och andra
regelbundna möten i privat, offentlig och ideell sektor där regional utveckling kan vara av
intresse. På så vis kan aktörerna ta upp frågor som man vill ska behandlas inom ramen för
RUS-arbetet. Dessa kan förmedlas till Region Jönköpings län, antingen genom webbverktyget
eller genom personlig kontakt med RUS-samordnare.
Det har påpekats av de besökta aktörerna att man uppskattar när representanter från Region
Jönköpings län är tillgängliga och syns runt om ute i länet. Det har efterfrågats att Region
Jönköpings län ska besöka aktörerna frekvent för att ge och ta emot information och verka för
delaktighet och förankring i den fortsatta RUS-processen.
RUS-ombud, externa aktörer

Varje enskild aktör har ombetts utse en individ som blir den aktörens representant och
kontaktperson gentemot Region Jönköpings län i RUS-frågor. Dessa RUS-ombud kommer att
få användaruppgifter till webbverktyget för att kunna rapportera in insatser/aktiviteter/projekt
i den del av verktyget som handlar om vad som händer i länet. RUS-ombuden kommer också
att kallas till möten av Region Jönköpings län några tillfällen varje år, dels för att representera
sin aktör och kunna komma med inspel till RUS-arbetet och dels för att få information.
Träffarna syftar också till att förstärka förutsättningarna för samverkan i länet och till att öka
delaktighet och förankring i det regionala utvecklingsarbetet.
RUS-ombud, interna verksamheter

Även internt i Region Jönköpings län kan det finnas behov av ett RUS-nätverk. För att förhöja
intresset för det regionala utvecklingsuppdraget och den RUS-process som Region
Jönköpings län ansvarar för, kan ett internt RUS-nätverk vara nödvändigt. Representanter från
varje verksamhetsområde (från Regional utveckling, Kultur och utveckling/utbildning,
Länstrafik, Kommunal utveckling/FoUrum, Folkhälsa, Sjukvård och tandvård, Qulturum,
Futurum, Miljö och Energikontoret osv) skulle kunna träffas ett par gånger om året för att
starkare koppla an sina verksamhetsområden till RUS. Dessa interna RUS-ombud bör också
ges möjlighet att rapportera in relevanta regionala utvecklingsaktiviteter i webbverktyget.
Nytt råd?
I det tidigare Regionförbundet, som lades ner i samband med regionbildningen 2015, fanns
Tillväxtrådet respektive Kompetensrådet. Detta var två råd som samlade tjänstemän och
politiker, representanter från organisationer, näringsliv och högskola m.fl. men som upphörde
i den nybildade regionen. Det har föreslagits av externa aktörer att ett eller flera nya råd
behöver bildas för att skapa en kontaktyta som gör att Region Jönköpings län blir mer
tillgänglig i olika regionala frågor. Bland annat har det rekommenderats att ett råd borde bestå
av tjänstemän (från offentlig sektor) i ledande befattningar och chefer (från privat sektor) med
beslutsmandat, så att exekutiva beslut kan fattas som gör RUS-arbetet effektivt och
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verkningsfullt. För tidsbestämda specifika frågor kan kommittéer bildas med såväl politiska
som tjänstemannarepresentanter. Det har sagts att en gyllene regel som måste råda är att nya
grupper endast ska skapas om det finns ett specifikt behov där samverkan är en nödvändig
och självklar del av lösningen. För övrigt ska de arenor som redan är etablerade nyttjas i
första hand när RUS-frågor behöver diskuteras på ett mer generellt plan.
Huruvida ett nytt strategiskt råd ska etableras blir en fråga för politiken i Region Jönköpings
län.
Årlig RUS-konferens – Regionens stora utvecklingsdag
Att tillsammans fira Jönköpings läns framgångar och lyfta fram våra styrkor i ett
aktörsgemensamt forum har framhållits som viktigt för regionen och värdefullt för
samverkan. Det handlar om att visa upp det vi är stolta över och välkomna framtidsinriktade
influenser under en årlig konferens som utöver berörda länsaktörer också riktar sig till andra
regioner, representanter från departement, myndigheter och statliga verk och andra
intressenter.
Den första årliga RUS-konferensen är inplanerad att äga rum den 23 november, 2016.
Förutom den nationellt öppna årliga RUS-konferensen kan det finnas behov av att samla alla
RUS-aktörer för en RUS-dag som ger aktörerna möjlighet att berätta om hur de arbetar med
utveckling ur ett RUS-perspektiv. En sådan mer regionspecifik RUS-konferens blir en
plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning, påverkan och matchning inför nya
satsningar. Till denna konferens bjuds alltså inte enbart aktörernas RUS-ombud in, utan fler
från samma aktör och då gärna representanter med beslutsmandat.
Uppföljning och utvärdering
När det gäller uppföljning och utvärdering är det två frågor som ska följas upp. Den första är
givetvis utvecklingen i länet. Uppföljningen av länets regionala utveckling ska göras i nära
samarbete med länsstyrelsen. Resultatet av uppföljningen ska läggas in i webbverktyget i
form av statistik, analys, prognoser osv. Den andra frågan som ska följas upp och utvärderas
är själva upplägget och genomförandet av RUS-processen. Med andra ord:
1. Hur utvecklas länet? (Detta ger en indikation på om vi – alla aktörer enskilt och
gemensamt gör rätt saker för att uppfylla RUS-målen)
2. Arbetar Region Jönköpings län med RUS-uppdraget på bästa möjliga sätt?
Lagen som fastställer vad som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget påbjuder att Region
Jönköpings län ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av
det regionala tillväxtarbetet. (Lag 2010:630, 5§ 3.) Det innebär att en välutvecklad struktur,
ett genomtänkt arbetssätt och noga utvalda indikatorer att mäta, fordras för att uppföljning och
utvärdering både ska hålla måttet för rapportering till regeringen och som ett verktyg för att
säkerställa hög kvalitet i RUS-arbetet.
Uppföljningsindikatorer måste tas fram. Några finns redan, men fler behövs om utvecklingen
ska följas i övriga länsomfattande strategier som delar av det regionala utvecklingsarbetet. För
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att fastställa vilka indikatorer som ska mätas bör strategierna noga gås igenom och en
omvärldsbevakning genomföras kring övriga Sveriges regionala utvecklingsaktörers val av
mätetal. Man bör även studera BRP+ (mätsystem för livskvalitet), Jordbruksverkets val av
mätetal kring begreppen leva, verka, bo (besöka) samt Region Jönköpings läns
Hållbarhetsprogram. Länsstyrelsen mäter också en rad olika indikatorer kring länets
utveckling som också är oerhört betydande delar av uppföljning och utvärdering i RUSarbetet.
En framtida fråga som skulle kunna vara av intresse att titta på för att få nya perspektiv kring
regional utveckling i Jönköpings län, skulle möjligen vara att mäta omvärldens syn på länets
attraktivitet, något som föreslagits i styrgruppen. Kanske kan kunskap om vad icke-länsbor
anser är attraktivt med Jönköpings län och vad de anser behövs göras för att Jönköpings län
ska bli mer attraktivt, ge upphov till nya satsningar. Att se hur ofta länet och dess kommuner
respektive Region Jönköpings län förekommer i media och hur vi avbildas kan också ge en
bild av vad som behövs göras mer för att främja länets attraktivitet.

6. Rekommendationer och förslag till beslut
Revidering av nuvarande RUS
Under arbetet med handlingsplaner för RUS har vid flera tillfällen frågan aktualiserats om
revidering av RUS. Detta har skett i perspektivet av såväl ny formell huvudman (Region
Jönköpings län), som koppling till mandatperioder, som synpunkter från flera aktörer om
avsaknad av vissa ämnesområden i nuvarande RUS men också som förberedelse för eventuell
ny regiongeografi.
Som utredare för handlingsplanerna vill vi starkt understryka vikten av att en revidering, som
kan vara en omarbetning av nuvarande RUS, kommer till stånd under 2017-2018. Vi
förespråkar att det nätverk av aktörer som upparbetats och skapats under nuvarande arbete
används aktivt i det kommande arbetet. Från civila samhället är det väsentligt att tillvarata de
stora resurser som finns i den sektorn. Representation av ungdomar och minoriteter är likaså
av stor vikt i revideringsarbetet. Här borde primärkommunerna vara en naturlig
samarbetspart.
Revidering av huvudinriktningarna
Vi har som utredare uppmärksammat vid flera tillfällen och blivit påminda av många aktörer
att den indelning i huvudinriktningar som vi har att följa bör omarbetas. Detta borde ske i
samband med framtagandet av det nya webbverktyget och bekräftas i en revidering av RUS.
Vårt förslag har som grund beslutade huvudinriktningar men med lite mer adekvata
benämningar. Dessa är:





Arbetsmarknad och näringsliv
Livsmiljö och hälsa
Samhällsplanering
Kunskap och innovation
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Horisontella faktorer
Uttrycket Attraktivitet som därmed försvinner som indelningsgrund ser vi mera som en
horisontell faktor som ingår i alla huvudinriktningar till grund för länets tillväxt.
Flera horisontella faktorer som också måste beaktas och som påverkar den regionala
utvecklingen är hållbarhet, mångfald, globalisering, jämställdhet och demokratifrågor och
som därmed behöver finnas med i samtliga huvudinriktningar.

RUS som underlag för regional översiktsplan/strukturbild
Alltsedan kommunala översiktsplaner tillkom för flera decennier tillbaka har frågan om
motsvarande regionala översiktsplaner allt som oftast debatterats. I takt med utvidgade
arbetsmarknadsregioner och därmed större pendlingsrelationer, aktuella bostadssituationer,
miljöfrågor, integrationsfrågor och flera andra politikområden som inte är kommunknutna har
regionplaner kommit att nämnas i debatten allt mer.
Dessutom har regionbildningsprocessen bidragit till detta. Inte minst genom att regioner har
blivit plattformar för bl.a. kulturfrågor, kompetensfrågor och infrastrukturfrågor på ett tydligt
sätt.
Därför är det viktigt att se RUS-arbetet som en del i diskussionen om en regional
översiktsplan, även om det inte för närvarande finns med i den legala verktygsarsenalen.
Vissa regioner i landet har valt att som förberedelsefas arbeta med s.k. strukturbilder för sina
respektive regioner. Detta är en del i ett RUS-arbete, som också ger underlag för regionala
prioriteringar, såväl internt som gentemot den nationella nivån i form av departement och
statliga verk. Därför förordar vi gärna begreppet strukturbilder som en del i RUS-arbetet.

RUS-processen – en plattform att strategiskt kraftsamla inför en ny
regionindelning
Ett ytterligare argument för att kontinuerligt och kraftfullt arbeta med den regionala
utvecklingsstrategin är den sedan 2015 återigen aktualiserade frågan om ny regionindelning.
Oaktat den specifika processen med ny regionindelning så är det uppenbart att ju mer
förberedd vår region är med en väl genomarbetad RUS och därtill hörande handlingsplaner,
desto mer frimodiga och stärkta kan vi vara vid kommande förhandlingsarbete med såväl
staten som andra regioner. Ju mer vi har analyserat våra aktörers aktiviteter och verksamheter
satt i relation till mål och vision i RUS desto mer förberedda är vi vad gäller starka och svaga
tematiska likasom geografiska områden.
Inför eventuellt kommande ny regionbildning är en väl dokumenterad RUS-handling, som
omfattar alla politikområden inom regional utveckling, den bästa förutsättningen för en
framgångsrik förhandling. Det är därvid ytterst väsentligt att begreppet Regional utveckling
hålls samman i alla dess beståndsdelar och att centrala ledningsfunktioner samlokaliseras.
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Behov av beslut och resurser
För att uppnå ambitionerna med RUS – Regional utvecklingsstrategi – i form av att efterleva
gällande nationella uppdrag (lagstiftning), regionens egna beslut och förväntningar, olika
aktörers förväntningar, ha kapacitet till revidering, skapa underlag för en regional
översiktsplan/strukturbilder samt kraftsamla inför eventuell ny regiongeografi är det
väsentligt att Region Jönköpings län beslutar om tydlig fortsättning av arbetet samt en
långsiktig resurstillgång.
Den av ANA-nämnden i oktober 2015 beslutade resursförstärkningen har möjliggjort att
RUS-ärendet har lyfts upp till en nivå som bör vidmakthållas. Vid våra möten med
styrgruppen och aktörer runt om i regionen har vi uppfattat detta som en långsiktig ambition.
Som utredare vill vi föreslå följande fortsatta resursläge:
RUS-samordnare, heltid, från 2016-07-01
RUS-kommunikatör, halvtid, från 2016-07-01
Tillfällig resurs för två år för att introducera föreslaget webbverktyg och biträda aktörerna.
Från 2016-07-01—2018-06-30 med finansiering av regionala projektmedel
Härutöver erfordras resurser för omkostnader gällande RUS-processens genomförande
En sammanlagd årlig kostnad borde uppgå till ca 2 mkr jämte ca 0,75 mkr per år i en
tvåårsperiod för tillfälliga insatser vid sjösättning av nya arbetssätt, med särskild regional
finansiering.
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Förslag till beslut
Föreliggande utredningsrapport är en redovisning av ANA-nämndens uppdrag med rapport
över identifiering av aktörer, deras verksamhet, förslag till nätbaserad kommande
redovisningsmetod, handlingsplaner, fortsatt RUS-process samt resursförslag.
Utifrån redovisningen föreslår vi som utredare att styrgruppen för RUS-Handlingsplaner
föreslår ANA-nämnden föreslå Regionstyrelsen besluta följande:
att fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet med redovisad utredningsrapport
att föreslaget webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings län
att den fortsatta RUS-processen sker enligt framlagt förslag
att fortsatt RUS-arbete bildar underlag för kommande regional översiktsplan liksom
strukturbilder för regionen samt för eventuell ny regional geografisk indelning
att revidering av nuvarande RUS sker under innevarande mandatperiod samt
att kontinuerliga och långsiktiga personella och andra resurser tillgodoses.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Lista över inbjudna aktörer, returnerat material och RUS-ombud
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Aktörs- och aktivitetsredovisning efter huvudinriktning
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DNR: RJL2015/1862
Bilaga 1
Sida 1 av 3

Bilaga 1
Lista över inbjudna aktörer, returnerat material och RUS-ombud

Aktör/organisation

Insänt material

RUS-ombud

X

Richard Fransson

X

Eva Sundman

Aneby

X

Ola Gustafsson

Bildningsförbundet
Studieförbunden

X

Laila Bradling

Coompanion

X

Marie Brander

EEN

X

Malin Jönsson

Eksjö

X

Stefan Elm

Arbetsförmedlingen
Höglandet
Jönköping
Värnamo
ALMI

ELMIA

Robert Sumberesi

ESF, Socialfonden

X

Åza Rydin

Företagarna

X

Frida Boklund

Garnisonen, Ing 2

Torbjörn Persson

Gislaved

X

Malin Larsson

Gnosjö

X

Anna Engström

Hembygdsrörelsen

X

Irene Oskarsson

Handelskammaren

Jonas Ekeroth
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Bilaga 1
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Aktör/organisation

Insänt material

RUS-ombud

Habo

X

Jan Sundman

Jönköping

X

Carl-Johan Korsås

Jönköping University

X

Anita Hansbo

Kommunal Utveckling, RJL

X

Ola Götesson

Kulturhuset, Jönköping

X

Jon Heinpalu

Länsmuseet

X

Sergei Muchin

X
X

Annika Nilsson
Sofia Skörde

X

Anna Werbitsch Arnell

Leader
Linné
Västra Småland

LRF
LO

Dan Mattsson

Länsstyrelsen

X

Karin Hermansson

Mullsjö

X

Lennie Johansson

Nyföretagarcentrum

X

Anna Bjarnle

Nässjö

X

Stina Granberg

Region Jönköpings län, RJL

X

Agneta Jansmyr

Regionalfonden, Tillväxtverket

X

Henrik Blomberg

SACO
SVEROK

X

Smålands Turism

X

Lena Larsson

Svenskt Näringsliv

X

Anna Gillek Dahlström

37

DNR: RJL2015/1862
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Sida 3 av 3

Aktör/organisation

Insänt material

RUS-ombud

Swerea

X

Conny Gustafsson

Skärteknikcentrum

X

Ingegerd Green

Smålands idrottsförbund

X

Gustav Wass

Science Park

X

Gustaf Österström

Sävsjö

X

Kristin Nilsdotter-Isaksson

Tranås

X

Anders Rosén

Träcentrum

X

PO Simonsson

Vaggeryd

X

Bengt-Olof Magnusson

Vandalorum

X

Johanna Berg

Vetlanda

X

Bengt Wellermark

Winnet

X

Siv Lindén

Värnamo

X

Stina Gof

TCO

Härutöver har vi bjudit in ett stort antal organisationer från civila samhället. Som exempel kan
nämnas: Svenska kyrkan, frireligiösa organisationer, ekumeniska organisationer,
integrationsorganisationer, Rädda barnen, Röda korset m. fl.
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DNR: RJL2015/1862
Bilaga 2
Sida 1 av 3

Bilaga 2
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
SFS nr: 2010:630
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2010-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:473
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.se
Lagens tillämpningsområde och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete och om länsplaner för regional
transportinfrastruktur i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län. Lag (2014:473).
2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser
för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.
3 § Denna lag gäller för Östergötlands läns landsting,
Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne
läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands
läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns
landsting och Jämtlands läns landsting. Lagen gäller också,
med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om
ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2014:473).
4 § De landsting som avses i denna lag får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs
i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige
och regionstyrelsen.
Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
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Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock
beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i
Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting,
Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns
landsting, Gävleborgs läns landsting och Jämtlands läns
landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen
kommunfullmäktige användas. Lag (2014:473).
Regionalt tillväxtarbete
5 § De landsting som avses i denna lag ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin,
2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta
om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
6 § De landsting som avses i denna lag får utföra uppgifter
inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Transportinfrastruktur
7 § De landsting som avses i denna lag ska upprätta och
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Samverkan och samråd
8 § De landsting som avses i denna lag ska samverka med
1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
9 § De landsting som avses i denna lag ska samråda med
företrädare för berörda organisationer och näringslivet i
länet.
Statliga myndigheter
10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.
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Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna de landsting som avses i denna lag
det biträde som de behöver för regionalt tillväxtarbete och
regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande
informera de landsting som avses i denna lag om pågående och
planerade verksamheter som har betydelse för länets
utveckling.
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Bilaga 3
Aktörs- och aktivitetsredovisning efter huvudinriktning
AKTÖR

ARBETSMARKNAD/NÄRINGSLIVATTRAKTIVITET

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Visualisera bristyrken (film)
Skogsstyrelsen (2)
Vägen till arbete (2)

ALMI FÖRETAGSPATRNER

UTBILDNING/FORSKNING
Skogsstyrelsen (2)
Vägen till arbete (2)

ALMI basinsatser
Innovation Runway (2)
Hållbar Tillväxt på Nya Marknader

ANEBY

BILDNINGSFÖRBUNDET
(Folkhögskolor)

INFRASTRUKTUR

Innovation Runway (2)

Åsens by - kulturhistorisk verksamhet

Mötesplatser och integrationsarbete (3) Mötesplatser och integrationsarbete (3) Kulturell infrastruktur
Klick IT (4)
Folkhögskolespåret för ensamkom. (2)
Etableringsspåret (2)
Kulturaktiviteter (2)

Klick IT (4)

Klick IT(4)

Kulturaktiviteter (2)
Självhushållning och hållbar livsstil (2)

Demokratisk infrastruktur

Mötesplatser och integrationsarbete (3)
Läsfrämjande aktiviteter
Klick IT (4)
Folkhögskolespåret för ensamkom. (2)
Etableringsspåret (2)
Självhushållning och hållbar livsstil (2)
Fritidsledarutbildning (2)
Dataspelsutvecklingsutbildning (2)

Fritidsledarutbildning (2)
Dataspelsutvecklingsutbildning (2)
COOMPANION

Konjunkturpaketet

EEN

Internationell support till SME

ESF, Socialfonden

Speciella utlysningar

Speciella utlysningar

Speciella utlysningar

Speciella utlysningar

EKSJÖ

Utbildning o kompetensutv (2)
Extern komp försörjn

Förbättrad integration för nya Eksjöbor

Utv kom. med regionala centra m.m.

Utbildning o kompetensutv (2)

FÖRETAGARNA

Rekryteringsskolan
Jobbsökarna
Integrationsprojekt
Hållbarhetsarbete för företagare

GISLAVEDS KOMMUN

Konjunkturpaketet (2)
Isabergsområdet (2)

GNOSJÖ KOMMUN

Business Gnosjöregion AB
Bygglov - Lathund (2)

Isabergsområdet (2)
Vandringsled runt Fegensjön
Regional cykelled runt sjön Bolmen

Ombyggnad av väg 26, del av
Konjunkturpaketet (2)
Utvecklingsplan för Halmstad-Nässjö, HNJ

Bygglov - Lathund (2)
Demensvård (2)

Demensvård (2)
Vidare i Gnosjö (2)

Vidare i Gnosjö (2)
HABO KOMMUN

Vätternbäckar
Norra Sigfridsleden, pilgrimsled

HEMBYGDSRÅDET

Gemensam länsfolder
Ungdomsläger för hembygd och kultur

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Räddsam-F, Krisledning
Räddsam-F, Samverkan
Jönköping Science City (3)
Kulturella o kreativa näringar (3)
Östra Vätterbranterna

Jönköping Science City (3)
Kulturella o kreativa näringar (3)

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
JÖNKÖPING UNIVERSITY
(strategiska projektområden) Reg forskningsprogram näringsliv
Science park systemet-Innovation
Mjukvaruutveckling (2)
Science park systemet-Inkludering
Reg forskningsprogram vård mm (2)
Validering för nyanlända (2)
Mentorsprogram för utl studenter (2)
Gröna näringars kluster

Kulturmiljö o kulturarv (2)

Höghastighetsjärnväg
Jönköping Science City (3)
Kulturella o kreativa näringar (3)

Kulturmiljö o kulturarv (2)

Mjukvaruutveckling (2)
Reg forskningsprogram vård mm (2)
Validering för nyanlända (2)
Mentorsprogram för utl studenter (2)
Centrum för regional ekonomi
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Fritid
Miljötillsyn
Social välfärd

KULTURHUSET I JÖNKÖPING

Loppmarknad (2)

Loppmarknad (2)

LEADER
Västra Småland

Entreprenörskap

Miljö o Infrastruktur(2)
Delaktighet
Kultur

Linné

Kursverksamhet
Skola o Utbildning

Miljö o Infrastruktur(2)

Utbildning o Kunskap (2)
Jämställdhet (4)

Utbildning o Kunskap (2)
Jämställdhet (4)
Guldkant påp vardagen

LRF

Gröna näringars kluster

LÄNSSTYRELSEN
(uppdragsområden)

Jämställdhet (4)

Integration (2)

Jämställdhet (4)
Mäns våld mot kvinnor
Föräldrastöd
Mänskliga rättigheter
Integration (2)
Informationssäkerhet
Skydd mot olyckor mm
Kulturmiljö
Klimatanpassning (2)
Miljömål
Naturvård
Friluftsliv
Samhällsbyggnad

Jämställdhet (4)

Jämställdhet (4)

Klimatanpassning (2)

Landsbygd, Regional tillväxt mm
Jordbruksstöd, Miljöersättn mm
MULLSJÖ KOMMUN
Friluftsriket Mullsjö (2)

Bostadsbyggande
Friluftsriket Mullsjö (2)

Bredband Mullsjö

NYFÖRETAGARCENTRUM

Juridik Information
Starta eget
Varumärke Information

NÄSSJÖ KOMMUN

Västra staden - Bostäder (2)
Nordic Infracenter (2)

Västra staden - Bostäder (2)

Järnvägssystemet i vår region
Nordic Infracenter (2)

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Ny kraft, integration

Vårdcentraler, folktandvård o sjukhus

Kollektivtrafik (2)

Utbildning o kultur (2)

Kollektivtrafik (2)

Samarbetsavtal med Jönköping University

Utbildning o kultur (2)

Internationellt utbyte, Litauen/Armenien

Jönköping Academy (2)

Internationellt utbyte inom förbättringsarbete i hälso- o sjukvård
Jönköping Academy (2)
Ny kraft, IT-spåret

SMÅLANDS TURISM

Naturtursim o hållbar besöksnär.(2)
Koncept B2B (2)
Möten för tillväxt (3)

SVEROK JÖNKÖPING-KRONOB.

Naturtursim o hållbar besöksnär.(2)
Koncept B2B (2)
Koncept PR
Möten för tillväxt (3)

Möten för tillväxt (3)

Lokalstöd
Arrangemangsstöd

SVENSKT NÄRINGSLIV

Stöd till serviceföretag

Forskningsstöd till företag

SWEREA-SWECAST

Industriteknik BAS+Yrkesintroduktion. (2)
Reg Test- o Demonstrationscentra (2)
FLIGHT - Regional nod (2)

Industriteknik BAS+Yrkesintroduktion. (2)
Reg Test- o Demonstrationscentra (2)
FLIGHT - Regional nod (2)
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SKÄRTEKNIKCENTRUM

Kompetensförsörjning genom validering

SCIENCE PARK

Affärsutveckling steg 1 &2 (2)
Kapitalförsörjning/Finansiering (2)
Inkubatorn (2)
Innovation Runway
Matchning & Nätverk (2)
Science City (3)
Science Park Systemet (2)

Affärsutveckling steg 1 &2 (2)
Kapitalförsörjning/Finansiering (2)
Inkubatorn (2)

SMÅLANDSIDROTTEN

Samverkan integrationsfrågan (3)

Samverkan integrationsfrågan (3)
Idrott o flokhälsa

SÄVSJÖ KOMMUN

E-omställning (2)
SMILE (Integration and Learning)

TILLVÄXTVERKET/ERUF

Speciella utlysningar

TRANÅS KOMMUN

TRÄCENTRUM

Småländsk trästrategi (2)

VAGGERYDS KOMMUN

Vår lilla stad - marknadsplan(2)
Skola - Näringsliv (3)

Matchning & Nätverk (2)
Science City (3)
Science Park Systemet (2)

Speciella utlysningar

Speciella utlysningar

Speciella utlysningar

Gemensam översiktsplanering

Interregional tillgänglighet

Pedagogiskt IKT-Program

Småländsk trästrategi (2)

Vår lilla stad - marknadsplan(2)
Skola - Näringsliv (3)
Miliseum
En natt till - besöksnäring (2)

VANDALORUM

Kunskapscentrum (3)

Kunskapscentrum (3)

VETLANDA KOMMUN

Godstrafik på järnväg (2)

Swedish Wellcome (2)
Kompetensförsörjning Näringsliv (2)
Tillväxt Vetlanda (2)
Kompetensrådet (2)
Teknikcollage Höglandet (2)
WINNET

Skola - Näringsliv (3)

Kombiterminal Båramo (2)
Kunskapscentrum (3)

Godstrafik på järnväg (2)
Kraftsamling Biogas II
Småländsk vindkraft
Bredband på landsbygden (3)
Emån - En långsiktigt hållbar resurs
Swedish Wellcome (2)

Bredband på landsbygden (3)

Kompetensförsörjning Näringsliv (2)
Tillväxt Vetlanda (2)
Kompetensrådet (2)
Teknikcollage Höglandet (2)

Kultur Genusperspektiv (3)

Kultur Genusperspektiv (3)

Gummifabriken(4)

Gummifabriken(4)
Vandalorum

VÄRNAMO KOMMUN

Livslångt lärande Gnosjöreg. (2)
KKN-Näringar (3)
Svenska möbelklustret

Samverkan integrationsfrågan (3)

E-omställning (2)

Svenska möbelklustret
En natt till - besöksnäring (2)
Kombiterminal Båramo (2)

Bredband på landsbygden (3)

Science City (3)

Kultur Genusperspektiv (3)
Stationsläge Höghastighetsbana
Gummifabriken(4)

Gummifabriken(4)
Livslångt lärande Gnosjöreg. (2)
KKN-Näringar (3)

KKN-Näringar (3)
Vidösternsimmet
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