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Osäkerhet präglar 2011

Finansoro och stark lågkonjunktur präglar den allmänna ekonomiska situationen för
individer, samhällsorganisationer och företag, och därmed också för sysselsättningen i
stort. Särskilt oroväckande är situationen för ungdomar.
Vårt län har drabbats av mycket oroväckande varseltal och ovanligt höga
arbetslöshetstal. De branscher som varit mest utsatta hittills har varit tränäringarna,
underleverantörer till fordonsindustrin samt i viss mån logistikområdet för grossist- och
detaljistleden och offentlig sektor.
Dessutom måste å andra sidan uppmärksammas den stora efterfrågan på utbildad
arbetskraft som redan gjort sig gällande. Differensen mellan tillgång och efterfrågan på
yrkesutbildad personal är påtaglig inom inte minst industrin. Till detta ska läggas
kommande generationsskiften inom flera branscher.
Fortsatt hög beredskap under 2011 krävs inom Regionförbundet i vår roll som regionalt
tillväxtorgan och varselsamordnare, tillsammans med Länsstyrelsen, för att kunna bidra
med insatser för att bland annat analysera och finansiera olika projektåtgärder samt i
vissa fall vara projektägare.
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Organisatoriska förändringar

För mandatperioden 2011–2014 förändras den politiska organisationen. Ordföranden
ersätts som heltidsordförande och vissa justeringar med mindre utökning görs för AUledamöter.
Regionförbundet och dess kansli har under 2009 och 2010 förändrat arbetsinriktning mot
bakgrund av det allmänna ekonomiska läget. Främst har det skett inom ramen för vårt
arbete med arbetsmarknads- och kompetensfrågor samt näringsliv. Dessutom har
kansliet ägnat stort arbete åt att stödja projekt inom strukturfonderna, och då speciellt
socialfonden, ESF. Sannolikt kommer stora insatser att få göras även under 2011.
Ytterligare omdisposition av tillgängliga resurser måste vara möjlig under kommande
verksamhetsår.
Organisatoriska förändringar i övrigt är svårt att i nuläget beskriva. Dock kan noteras att
statsmakterna i allt större utsträckning i många och strategiska arbetsområden
förutsätter att en regional politisk nivå finns, varpå man kan lägga stora arbetsuppgifter.
För detta krävs en beredskap inom Regionförbundet. Bland uppgifter som under senare
tid tillkommit är uppgifter inom kompetensområdet, så kallade kompetensplattformar.
Dessutom har tillkommit uppgifter inom infrastrukturområdet med nationella planer och
länsplaner.
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Under 2010, efter beslut i Regionstyrelsen och tillägg i förbundsordningen, har
Primärkommunala nämnden tillkommit. Den handhar primärkommunernas
gemensamma frågor inom vissa områden, som definierats i särskilt beslut; social välfärd,
personalutveckling/PUSAM samt vissa strategiska regionala utbildningsfrågor.
Verksamheten finansieras genom särskild avgift till primärkommunerna samt för
särskilda projekt genom bland annat statsbidrag och för PUSAM genom kursavgifter.
Regionstyrelsen debiterar Primärkommunala nämnden för hyror, administration,
ekonomi, information m.m. Redan under 2010 sker detta i stor omfattning.
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Arbetet med RUP och strategidokument

Det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, står i fokus för de insatser som
Regionförbundet har på sin agenda. Det gäller, trots aktuella kriser, att inte förlora siktet
för de regionala strategiska frågorna.
Den nyligen presenterade lägesrapporten för uppföljning av RUP, Två år med RUP
(april 2010), ger belägg för att de valda strategiska områdena samt prioriterade och
angelägna åtgärderna är långsiktigt riktiga. Trots arbetsmarknadsoro och ekonomiskt
svåra tider finns all anledning att vara långsiktig i RUP-arbetet.
Den likaså under april 2010 presenterade tillväxtrapporten från Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, Tillväxtpolitik för Region Jönköping, kommer att vara
ett bra underlag i det kommande RUP-arbetet. Under 2009 och 2010 har för samtliga
programområden påbörjats och utarbetats fördjupade strategidokument, vilka ger
ytterligare underlag. Under senhösten 2010 påbörjas arbetet med att förnya det regionala
utvecklingsprogrammet, för att i början av nästa mandatperiod ha ett beslut om ny RUP
för Jönköpings län.
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Pågående och planerade strategiinsatser
Insatsområde

Strategiarbete

Åtgärdsexempel

Livsmiljö och attraktivitet

Identitets- och
varumärkesprojektet
Värdskap i Jönköpings län
Attraktivitetsstrategi
Kulturstrategi (i samarbete
med Landstinget)
Långsiktiga
infrastrukturplaner
Kollektivtrafikstrategi
(i samarbete med
landstinget och JLT)
Regionalt tillväxtprogram
(RTP)
IHH-rapport
Sysselsättningsstrategi
Kompetensplattform
Internationell strategi

En webbportal/ingång till
Jönköpings län med
perspektiven Leva, Verka
och Besöka
Handlingsplaner

Kommunikationer

Näringsliv

Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Internationell samverkan

4

Väg- och
järnvägsinvesteringar
Godsterminalstudier

Utvecklingsplaner för
branscher m.m.
Innovationssystem
Utbildningsanalyser
Branschråd
EU-arbete och övrigt
internationellt arbete,
stimulera och förädla
utländska etableringar och
investeringar

Frågor i fokus för Regionkansliet 2011

Ledning
• Utbildning och information till nyvalda förtroendemän.
• I takt med att kontorsorganisationen har utökats bör ledningsorganisationen ses över.
• Aktivt deltagande i regionkommunarbetet.
Information/Regionalt utvecklingsprogram
• Fortsatt strategiskt informationsarbete.
• Ledning av förnyat RUP-arbete, eventuellt med särskild uppföljningsresurs i
kombination med Värdskapsprojektets strategiska fortsättning.
• Stärkt informationsstöd till verksamhet inom Primärkommunala nämnden.
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Administration
• Genom omdisponering och viss resursökning under 2010 drivs det administrativa
arbetet.
• Ekonomiadministrativt stöd till Primärkommunala nämnden stärks.
Projektsamordning
• Fortsatt utvecklingsarbete för projektarbetet liksom stöd till strukturfondsarbetet.
• Stöd till egna projektägare inom Regionförbundet.
Attraktivitet och livsmiljö
• Samverkansarbete med landstinget gällande kulturfrågor och med anknytning till
kommande RUP stärks.
• Värdskapsprojektet fortsätter med nära koppling till RUP-arbetet.
Kommunikationer
• Aktivt och operativt arbete med länstransportplanen och den nationella planen.
• Höghastighets- och terminalfrågor.
• Nära samverkan med Landstinget och JLT om kommande kollektivtrafikfrågor samt
med Länsstyrelsen om höghastighetsfrågor för länet.
Näringsliv
• Intensivt arbete med analysen Tillväxtpolitik för Region Jönköping från
Internationella Handelshögskolan.
• Företagsjouren fortsätter under 2011 och 2012 med kompletterande uppgifter inom
sakområdet Näringsliv.
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
• Kompetensrådets strategirapport samt arbete med kompetensplattform intensifieras.
• Högskolesamarbetet intensifieras.
Internationell samverkan
• Utifrån kansliets handlingsplan för internationell samverkan inleds arbetet med
internationell strategi för regionen.
• Nära samverkan med Landstingets internationella arbete.
• Kinasamarbetet kräver särskilda insatser.
• Det nya Brysselsamarbetet Småland Blekinge aktiveras.
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Projektmedel
För 2011 kommer Regionförbundet sannolikt att disponera ca 25 miljoner kronor för
projektfinansiering. Av dessa medel kommer 8,5 miljoner kronor från Landstinget
medan resterande belopp (16,5 miljoner kronor) är statliga medel från Tillväxtverket.
Eventuellt kan del av Landstingets projektstöd användas för vissa strategiska driftfrågor
inom näringslivsområdet (se punkt 7 sid 12).
Projektmedlen ska användas som stimulansmedel för regional utveckling i form av
medfinansiering av projekt, i vissa fall projekt med strukturfondsmedel och i vissa fall
med projekt med annan EU-finansiering.
För 2011 föreslås följande indikativa projektbudget (definitiva uppgifter om statliga
medel lämnas inte förrän i slutet av december 2010).
Attraktivitet och livsmiljö
Smärre kulturaktiviteter
Kommunikationer
Näringsliv
Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Internationell samverkan
Övrigt, inkl. projektskrivarstöd (1000)
Summa
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3 000 tkr
1 000 tkr
3 000 tkr
8 000 tkr
3 000 tkr + 2 000 tkr extra för
arbetsmarknadsläget
3 000 tkr
2 000 tkr
25 000 tkr

Regionkommunfrågan

Redan i februari 2007 överlämnade Ansvarskommittén sitt betänkande om en framtida
samhällsorganisation. Region Skåne samt Västra Götaland kommer att få sina
organisatoriska modeller permanentade inför nästa mandatperiod.
I övrigt har Region Halland och Gotland lämnat in ansökningar till regeringen om
regionkommunbildning och fått dessa beviljade. För övriga landet råder ingen
samordning för närvarande.
För Jönköpings läns del har det under senare år pågått ett politiskt arbete med frågan
inom länet och tillsammans med politiska företrädare för Östergötland och Kalmar län.
Under 2011 är det mycket viktigt och angeläget att Regionförbundet tillsammans med
Landstinget aktivt arbetar med frågan.
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Personalresurser

För närvarande finns följande personalresurser på Regionförbundets kansli, fördelade
efter olika funktioner. Viss frånvaro under 2010 och 2011 för föräldraledighet planeras.
Ledning
Ulf Fransson, regiondirektör
Information, RUP-samordning och Värdskapsprojektet
Helen Ulvegard, informationschef
Frida Hansson, informatör, föräldraledig till mars 2011
Ruth Svensson, informatör, vikarie
Administration
Mona Ryberg, administratör
Jeanette Karlberg, ekonom (50 %)
Per Isaksson, utredare,
Lina Olausson, receptionist (50 %), delas med Länstrafiken och Smålands Turism
Projektsamordning och strukturfondsadministration, NYPS
Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig
Jeanette Karlberg, projektadministratör (50 %)
Sakkunniga
Britt Wennerström, Attraktivitet och livsmiljö
Carl Johan Helgesson, Värdskapsprojektet, projektanställd
Emil Hesse, Kommunikationer
Stefan Lind, Kommunikationer
Mikael Gustafsson, Näringsliv
Göran Qvarnström, Näringsliv, företagsjour.
Marlene Ockander, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Ola Olsson, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Yvonne Lindbom, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning, projektanställd 60 %
Anne-Marie Hagström Hirschberg, Internationell samverkan
Mikaela Billström, Internationell samverkan/Europa Direkt
Eventuellt tillkommande projektledarfunktioner i egen regi finansieras genom
projektmedel. Tjänsteköp från Primärkommunala nämnden, främst vad avser
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ekonomiadministration och information kan redan under hösten 2010 kräva viss
omfördelning/utökning av resurser inom kansliet.
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Budget med kommentarer
Driftekonomi

Intäkter, tkr
1. Primärkommuner
2. Landstinget
3. Länsstyrelsen
4. Mediacenter
5. Utvärdering/Tillväxtverket
6. Strukturfondsadministration
7. Projektanslag
Egna RF-anslag
1:1 Tillväxtverket
8. Europa Direktanslag från EU
9. Hyror, administrativa tjänster,
deltagaravgifter m.m.
10. Ränteintäkter
11. Överföring från eget kapital,
förlusttäckning
12. Summa intäkter
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Projektekonomi
9 300
4 650
1 500
470
700
-8 500
16 500
230
600
1 000
1 000

19 450

25 000
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Driftekonomi
Kostnader, tkr
13. RUP-åtgärder/planer
14. Temainformationer/
seminarier/regiondagar
15. Medlemsavgifter (Brysselkontor,
Europakorridor m.fl.)
16. Information
17. Kansli
18. Personal, inkl. projektadministration av strukturfonderna
19. Arbetsmarknadsåtgärder
20. Politisk organisation
21. Programområden, projekt
22. Attraktivitet och livsmiljö
samt identitet och varumärke
23. Smärre kulturaktiviteter
24. Kommunikationer
25. Näringsliv
26. Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
+ extra på grund av
arbetsmarknadssituationen
27. Internationell samverkan
28. Övrigt/reserv, inkl.
skrivarstöd (1 000)
29. Anslagna, ej beslutade RFmedel 2005-2010
30. Europa Direkt
31. Ägarbidrag LTC/EEN
32. Revision
33. Avskrivningar
34. Summa kostnader
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Projektekonomi

1 000
400
700
500
2 450
10 500
500
1 900
3 000
1 000
3 000
8 000
3 000 + 2 000
3 000
2 000
(6 000)
700
500
140
160
19 450

25 000
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Kommentarer
Regionstyrelsen
Intäkter

1,2

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Fördelning mellan primärkommuner sker enligt skatteunderlagsmetod. Se bilaga.
I enlighet med förbundsordningen svarar Landstinget för en tredjedel och
primärkommunerna tillsammans för två tredjedelar av sammanlagd
medlemsavgift. Ökning av totala medlemsavgiften med 300 tkr (varav
primärkommunerna 200 och landstinget 100) från 2010 till 2011
Enligt överenskommelse mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen för 2010
förutsätts samma förhållande gälla 2011. En eventuell justering av belopp beslutas
av regeringen.
Enligt avtal med Mediacenter i Jönköpings län, ersättning för övertagande av
personal.
I enlighet med regleringsbrev för projektmedel finns medel för utvärdering m.m.
Större beredningsinsatser kommer att göras av Regionförbundets kansli vad gäller
regional- och socialfonderna 2007–2013.
För 2011 förutsätts projektanslag från regeringen i enlighet med 2010 samt enligt
budget från Landstinget (oförändrad nivå). Diskussion med Landstinget kan leda
till att viss projektresurs får användas till strategiska driftmedel efter särskilt
beslut.
Planerat bidrag från EU för Europa Direktkontor.
Hyror för PKN, vissa administrativa ersättningar, deltagaravgifter, regiondagar
m.m.
Beräknat finansnetto
Överföring från eget kapital, förlusttäckning med 1 000 tkr, beroende av
extraordinära kostnader för kompetensplattform och tillfälliga
arbetsmarknadsinsatser
Det sammanlagda intäktsbeloppet för driftbudget uppgår till 19 450 tkr och för
sammanlagd projektbudget till 25 000 tkr.

Kostnader

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Utredningsarbete inom ramen för RUP inkluderas i detta konto liksom länsanalys,
gemensamt statistikmaterial m.m.
Kostnader för temainformationer och seminarier samt medfinansiering i andra
arrangemang/regiondagar.
Kostnader för medlemsavgifter i exempelvis Brysselkontor, Europakorridor m.m.
Kostnader för informationsinsatser, hemsida, publikationer m.m.
Kostnader för lokaler, administration (ekonomi och personal), telefoni, IT,
kontorsvaror, resor m.m.
Kostnader för fast personal samt tillfälliga anställningar inklusive konsultinsatser
och beredningsarbete för strukturfonder.
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19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Extraordinära arbetsmarknadsåtgärder.
Kostnader för politisk organisation, inklusive sammanträdesersättningar för
ledamöter.
I enlighet med uppdelning i programområden för RUP och strukturfondsarbete
fördelas projektmedel på respektive programområde. Se p 7 ovan.
Livsmiljö och attraktivitet
Projektmedel koncentreras till livsmiljö- och attraktivitetsprojekt. Inkluderar
identitets- och varumärkesarbete. Prioritering enligt RUP.
Smärre kulturaktiviteter, 50–100 tkr enligt särskilda regler.
Kommunikationer
Projektmedel för strategiska kommunikationsutredningar (infrastruktur och
trafikering) enligt RUP samt regeringens riktlinjer för långsiktig
infrastrukturplanering.
Näringsliv
Projekt koncentreras till områden enligt RUP samt insatser för regionalt
tillväxtprogram (RTP). Företagsjour kan eventuellt projektfinansieras 2011 och
2012. Resurs för långsiktig insats för Science Park i länet bör övervägas.
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Projektmedel för strategiska frågor inom kompetensområdet samt
forskningsprojekt enligt RUP. Särskilt projekt i egen regi för kompetensplattform,
Yrkeshögskola samt för Projekt Region i generationsskifte, m. fl. enligt
Kompetensrådets rapport.
Extra medel för aktuell arbetsmarknadssituation.
Internationell samverkan
Projektinsatser i enlighet med RUP inklusive internationell analys och
handlingsplan. Medel avsätts i eget projekt för internationella aktiviteter i enlighet
med internationell handlingsplan
Reserv för oförutsedda programutgifter, inklusive 1 000 tkr för stöd till
medlemmarna i att skriva fram projekt.
RF-medel från tidigare år som inte utnyttjats.
Kostnader för Europa Direktkontor.
Ägarbidrag till LTC/EEN. Eventuellt utökat anslag efter överläggningar med
övriga ägare. Kan eventuellt inrymmas inom projektmedel/strategiska driftutgifter
efter särskilt beslut.
Kostnader för revision, har höjts med hänsyn till ökat uppdrag.
Kostnader för avskrivningar.
Beloppen balanserar mot punkt 11.
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Uppföljning av verksamhetsplan

Uppföljning av Regionförbundets verksamhet har under åren 2005–2007 koncentrerats
på verksamhetsmål av mera internt slag. Från 2008 har uppföljningen
kompletterats med en lägesrapport av RUP. Fortsatt uppföljning och redovisning av
Regionförbundets verksamhet kommer att omfatta såväl verksamheten, RUP samt
ekonomisk uppföljning. Inför revidering av RUP 2011–2012 kommer en omfattande
särskild uppföljning att göras.
Därutöver kommer den Primärkommunala nämndens verksamhet särskilt att redovisas
till Regionstyrelsen, som godkänner redovisningen och beslutar om ansvarsfrihet.
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Medlemsavgifter 2011

Kostnadsökningar har präglat Regionstyrelsens verksamhet under senare år vilka är
hänförliga till utökade uppgifter från statsmakterna inom framförallt områdena
Kommunikationer, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Näringsliv. Efter
bedömning i arbetsutskottet beslutade Regionstyrelsen att göra en marginell höjning av
medlemsavgiften, 300 tkr, och i övrigt underbalansera med 1 000 tkr för att täcka
extraordinära kostnader under 2011, att finansieras med medel ur Eget kapital.
Summan av medlemsavgifterna uppgår till 13 950 000 kr. Det betyder 9 300 000 kr från
primärkommunerna och 4 650 000 kr från Landstinget. Fördelningsnyckeln mellan
kommunerna utgörs av skattekraftsunderlag.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 3 juni 2010 beslutades om verksamhetsplan och
budget för 2011 samt medlemsdebitering. Fastställelse av budget sker under hösten
2010.

Göran Lindell
Regionstyrelsens ordförande
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Ulf Fransson
Regiondirektör
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Fördelning av Regionförbundets avgift

Avgift 2009

Avgift 2010

Avgift 2011

9 100 000

9 100 000

9 300 000

Procentuell
Kommun

Procentuell

Procentuell

fördelning

Avgift 2009

Fördelning

Avgift 2010

fördelning

Avgift 2011

2009

kr

2010

kr

2011

kr

Aneby

2,01%

183 000

1,96%

178 000

1,92%

179 000

Eksjö

4,96%

451 000

4,93%

449 000

4,88%

454 000

Gislaved

8,93%

813 000

8,89%

809 000

8,87%

825 000

Gnosjö

2,98%

271 000

2,91%

265 000

2,88%

268 000

Habo

2,97%

270 000

2,99%

272 000

3,01%

280 000

Jönköping

36,64%

3 334 000

36,97%

3 364 000

37,25%

3 464 000

Mullsjö

2,04%

186 000

2,03%

185 000

2,04%

190 000

Nässjö

8,94%

814 000

8,94%

814 000

8,89%

827 000

Sävsjö

3,40%

309 000

3,34%

304 000

3,32%

309 000

Tranås

5,36%

488 000

5,42%

493 000

5,40%

502 000

Vaggeryd

3,92%

357 000

3,87%

352 000

3,86%

359 000

Vetlanda

7,94%

722 000

7,87%

716 000

7,86%

731 000

Värnamo

9,91%

902 000

9,88%

899 000

9,82%

913 000

100,00%

9 100 000

100,00%

9 100 000

100,00%

9 300 000

Landstinget

4 550 000
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4 550 000

4 650 000
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