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Landstingsfullmäktige

Årsredovisning 2011 för Regionförbundet
– ansvarsfrihet.
Årsredovisning
Regionförbundet har 2012-05-11 överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2011.
Årsredovisningen har behandlats av regionstyrelsen 2012-04-26.
Regionförbundet har vid utgången av 2011-12-31 ett eget kapital på 19,4 miljoner
kronor efter att årets underskott på 2,1 miljoner kronor täckts av det egna
kapitalet. Av årsredovisningen framgår vidare att av de projektmedel som
Landstinget årligen anvisat återstår vid utgången av 2011 9,9 miljoner kronor att
disponera.

Revision - ansvarsfrihet
Enligt förbundsordningen ska medlemmarna var för sig besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen.
Revisorerna har 2012-04-27 avgivit revisionsberättelse och tillstyrkt
att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet
att årsredovisningen för 2011 godkänns.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dess
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011
att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning till handlingarna.
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Regionförbundets ordförande har ordet
Ett första år som
regionordförande är till
ända. Verksamheten
har varit spännande
och omfångsrik. Ett
antal viktiga beslut
är tagna som gagnar
regionen.

Under 2011 har mycket
kraft gått åt till att
arbeta med Regionförbundets ekonomi och
organisation. År 2010 redovisade Regionförbundet för första gången underskott i
bokslutet. Detta har föranlett en mycket omfattande granskning av hela verksamheten.
Det har också inneburit att 2011 visar på ett
underskott. Det är beklagligt, men ett omfattande arbete pågår nu för att nå en ekonomi
i balans.
En viktig rapport från året är OECD:s Territorial Review över Småland, Öland och
Blekinge, som fastställdes i Paris den 6
december 2011. Den belyser de fyra länen i
Småland och Blekinge från ett antal olika synvinklar. OECD ger oss både ris och ros, men
kanske mest ros. Rapporten är tydlig när den
bland annat beskriver regionernas näringsliv
som flexibelt och omställningsbart, och att vi
har klarat omställningarna bättre än motsvarande regioner i Europa.
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Arbetet med RUS – den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län, har pågått
under året. Den första tiden ägnades till stor
del åt att samla det kunskapsunderlag som
ska ligga till grund för strategin. Under årets
senare del har bearbetningen av underlagsmaterialet kommit igång.
Ytterligare ett viktigt projekt under året är
Partnerskap Småland. Det är ett varumärkesprojekt om den viktiga turistnäringen som vi
gemensamt driver med våra grannregioner.
Ansvarig för vår regions del är Smålands
Turism.
För kulturella och kreativa näringar har en
strategi antagits. Mer av detta kommer att
synas i projektarbetet under nästa år. För träbranschen har en strategi upprättats tillsammans med grannregionerna.
Regionbildningsfrågan för vår region har
avgjorts under året och Landstinget i Jönköpings län lämnade i slutet av året in en
ansökan om att få bilda Region Jönköping
med länet som bas.

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län
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Regionförbundets verksamhet

För ett snabbt, öppet och smart län

Visionen för Jönköpings län
”Vi ska vara den självklara mittpunkten för
människor med skaparkraft. En tillgänglig region för människor som vill besöka,
verka och leva i en möjliggörande miljö.”

Uppdrag och verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för
samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget, vilket innebär
att det politiska och lokala inflytandet över
regionens utveckling är starkt.
För att nå regional styrka krävs samordning
och att vi alla arbetar mot samma mål. Det
förutsätter politisk vilja och kraftfulla insatser
från många olika aktörer, och det är Regionförbundets uppgift att vara motorn i det
arbetet.
Det regionala utvecklingsuppdraget från
regeringen är att ansvara för tillväxtarbetet
och främja hållbar utveckling. På våra medlemmars uppdrag ska vi företräda och samla
regionen samt stödja och driva tillväxtarbetet
mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.
Ytterst handlar det regionala utvecklingsarbetet om att Jönköpings län ska ha en
hållbar utveckling och tillväxt som ger ökad
attraktionskraft, konkurrenskraft och sysselsättning samt skapar bästa möjliga förutsättningar för länets invånare att kunna leva ett
gott liv.

Regional och kommunal utveckling

Inom regional utveckling finns fem strategiska
utvecklingsområden: Livsmiljö och attraktivitet, Näringsliv, Kommunikationer, Internationell samverkan samt Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning.
Till Regionstyrelsen finns en primärkommunal
nämnd som ansvarar för kommunal samordning och utveckling inom områdena FoUrum
– utvecklingsplattform för socialtjänsten, kurs
och konferens samt utbildning till och med
gymnasienivå.

Regional utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regionförbundet ingår uppgiften att ta fram och
samordna arbetet med en strategi för länets
långsiktiga, hållbara utveckling.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
fungerar som underlag för statens planering
och insatser, men också för regionens egna
beslutsfattare. Regionförbundets strategiska
utvecklingsarbete utgår från RUS, som därmed
är ett viktigt styrinstrument i verksamheten.
Regionförbundet har även ansvaret för den
övergripande planeringen och prioriteringen
av länets transportinfrastruktur samt ansvarar
för att ta fram och samordna arbetet med
den regionala transportplanen.

Strategi, samordning och stöd
Inom samtliga verksamhetsområden har Regionförbundet till uppgift att följa, analysera
och agera utifrån vad som händer i omvärlden, att samordna utvecklingsinsatser i länet
liksom medlemmarnas intressen i länsgemensamma frågor.

Regionförbundets verksamhet omfattar två
verksamhetsdelar, regional utveckling och
kommunal utveckling.
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Organisation
Regionstyrelsen är Regionförbundets beslutande församling. Den består av 33 ledamöter och 33 ersättare från länets kommuner
och landsting. Styrelsen sammanträder fem
gånger om året.
Till Regionstyrelsen finns ett arbetsutskott,
som bland annat har till uppgift att bereda
styrelseärenden, samt en primärkommunal
nämnd.
Den operativa ledningen utgörs av regiondirektören och regiondirektörens ledningsgrupp.

Personal
Vid årsskiftet hade Regionförbundet sammanlagt 18 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 14,7 årsarbetare. 16 personer (13,2
årsarbetare) arbetar inom verksamhetsområdet regional utveckling samt inom staben.
29 personer, motsvarande 19,5 årsarbetare,
var sysselsatta inom PKN:s verksamhet (Kommunal utveckling), med olika tjänstgöringsgrad och uppdragstid. 17 av dem var inlånade
från främst länets kommuner, landsting och
högskola.

Verksamheten är organiserad i två avdelningar: Regional utveckling, som styrs
politiskt av Regionstyrelsen och Kommunal
utveckling, som styrs av Primärkommunala
nämnden.

Styrelse

Arbetsutskott

Regiondirektör

Stab

Information, Ekonomi, Administration, Företagsjour, Kurs och konferens

Regional utveckling
Livsmiljö och attraktivitet
Kommunikationer
Näringsliv
Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Internationell samverkan
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Kommunal utveckling
FoUrum – utvecklingsplattform
för socialtjänsten
Utbildning

Primärkommunal
nämnd
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Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län, januari 2011
Regionstyrelsen är Regionförbundets högsta beslutande församling och består av 33
ledamöter samt 33 ersättare.

Ordinarie ledamöter
Lennart Bogren (c), Landstinget
Tommy Bohman (s), Vetlanda kommun
Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryds kommun
Nils-Erik Davelid (fp), Jönköpings kommun
Ilan DeBasso (s), Jönköpings kommun
Mia Frisk (kd), Landstinget
Björn Fälth (sd), Vetlanda kommun
Ulla Gradeen (s), Värnamo kommun
Anders Gustafsson (m), Landstinget
Stefan Gustafsson (kd), Sävsjö kommun
Andreas Henning (s), Eksjö kommun
Anders Hulusjö (kd), Jönköpings kommun
Lars Isaksson (s), Landstinget
Henrik Jansson (m), Mullsjö kommun
Arijana Jazic (s), Aneby kommun
Hans-Göran Johansson (c), Värnamo kommun
Marie Johansson (s), Gislaveds kommun

Bo Kärreskog (s), Landstinget
Elin Lagerqvist (s), Jönköpings kommun
Alexander Lowejko (v), Nässjö kommun
Anna-Carin Magnusson (s), Landstinget
Lars-Åke Magnusson (kd), Gnosjö kommun
Ann-Mari Nilsson (c), Jönköpings kommun
Niclas Palmgren (m), Gislaveds kommun
Anders Pansell (kd), Landstinget
Esse Petersson (fp), Landstinget
Birgit Sievers (mp), Jönköpings kommun
Lilian Sjöberg-Wärn (m), Landstinget
Malin Wengholm (m), Landstinget
Thomas Werthén (m), Habo kommun
Anders Wilander (m), Tranås kommun
Bo Zander (s), Nässjö kommun
Carina Ödebrink (s), Landstinget

Ersättare
Margareta Andersson (kd), Nässjö kommun
Bengt E Carlsson (s), Tranås kommun
Kajsa Carlsson (mp), Landstinget
Lynn Carlsson (s), Jönköpings kommun
Gunnel Elg (kd), Vaggeryds kommun
Tomas Erazim (m), Eksjö kommun
Marcus Eskdahl (s), Landstinget
Britt-Marie Glad (s), Jönköpings kommun
Gottlieb Granberg (m), Värnamo kommun
Jimmy Henriksson (fp), Aneby kommun
Gunilla Hjelm (c), Vetlanda kommun
Etelka Huber (mp), Nässjö kommun
Klas Håkansson (m), Vetlanda kommun
Maria Hörnsten (s), Landstinget
Agneta Johansson (s), Landstinget
Carina Johansson (c), Gislaveds kommun
Peter Jutterström (m), Jönköpings kommun
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Anders Karlgren (m), Landstinget
Agneta Karlsson (m), Gislaveds kommun
Jarl Karlsson (s), Habo kommun
Marcus Kauppinen (s), Gnosjö kommun
Erik Lagärde (kd), Landstinget
Eva Lundemo (c), Landstinget
Per-Olov Norlander (m), Landstinget
Kent Oskarsson (s), Mullsjö kommun
Lena Persson (s), Sävsjö kommun
Urban Persson (m), Landstinget
Camilla Rinaldo-Miller (kd), Värnamo kommun
Magnus Rydh (s), Jönköpings kommun
Håkan Sandgren (s), Landstinget
Elisabeth Töre (v), Jönköpings kommun
Anna-Karin Yngvesson (kd), Landstinget
Kristina Winberg (sd), Jönköpings kommun
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Primärkommunala nämnden, januari 2011
Till Regionstyrelsen finns en särskild primärkommunal nämnd för att utveckla och samordna
primärkommunal verksamhet inom områdena FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten, kurs och konferens samt utbildning till och med gymnasienivå.

Ordinarie ledamöter
Hans-Göran Johansson (c), Värnamo kommun
Marie Johansson (s), Gislaveds kommun
Stefan Gustafsson (kd), Sävsjö kommun
Anders Wilander (m), Tranås kommun

Bo Zander (s), Nässjö kommun
Mats Green (m), Jönköpings kommun
Berry Lilja (s), Vaggeryds kommun

Ersättare
Tommy Bohman (s), Vetlanda kommun
Lars-Erik Fälth (c), Aneby kommun
Andreas Henning (s), Eksjö kommun
Henrik Jansson (m), Mullsjö kommun
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Börje Malmborg (kd), Gislaveds kommun
Arne Ottosson (m), Gnosjö kommun
Gunnar Pettersson (s), Habo kommun
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Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys

Översikt över Regionförbundets
verksamhet
Det är andra året som en årsredovisning upprättas för både regional utveckling (Regionstyrelsen) och kommunal utveckling (Primärkommunala nämnden, PKN).
Resultatet för båda dessa verksamheter
tillsammans är -2 133 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med -1 133 tkr. Underskottet kan härledas till verksamheten regional
utveckling och förklaras framför allt av ökade
kostnader för den politiska organisationen
samt ökade driftkostnader. Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) inneburit utökat behov av
externt stöd. För PKN är ekonomin i balans,
och ränteintäkterna gör att denna verksamhet till och med genererar ett överskott på
685 tkr.
I den fortsatta redovisningen finns hänvisningar till 2010 års uppgifter, dessa redovisas
inom parentes.
En uppgift som kan vara viktig för bedömning av resultat och ställning, men som inte
framgår av balans- och resultaträkningen är
fördelningen av gemensamma kostnader
mellan regional utveckling och PKN. Under
året har Regionförbundet gjort en prövning
av fördelningen av resurser som används i
båda verksamheterna. Det har visat sig att
PKN:s del under föregående år inte överensstämde med den faktiska resursförbrukningen. Prövningen har resulterat i att PKN för
2011 står för ca 900 tkr av de gemensamma
kostnaderna. Under 2010 stod PKN för ca
100 tkr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 52 977 tkr
vilket är högre än budgeterat. Det är svårt
att budgetera intäkterna, då vissa projektintäkter vid PKN har tillkommit löpande under
året. Bokföring i projekten sker när kostnaderna uppstår och samtidigt ökar intäkterna
med utnyttjade projektmedel. Detta innebär
att projektmedlen inte påverkar resultatet.
Medlemsavgifterna från kommuner och
landsting höjdes under 2011 med 300 tkr för
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Regionstyrelsens verksamhet och uppgår till
13 950 tkr. För Primärkommunala nämnden
är medlemsavgiften 1 500 tkr.
Ränteintäkterna uppgår till 1 498 tkr, vilket
är betydligt högre än föregående år. Det
förklaras av ett bättre ränteläge, men också
en ökad medvetenhet när det gäller att vara
effektiva vid placering av likvida medel.
Övriga bidrag och intäkter har ökat med
10 000 tkr vilket beror på en utökad verksamhet vid PKN under 2011.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med
13 847 tkr eller 30 procent. En stor del av
detta förklaras av att PKN fortsatt att växa
kraftigt under året med många nya uppdrag
samtidigt som regionutvecklingsuppdraget
utvecklats ytterligare.
En analys av kostnaderna för 2011 visar
att även detta år utnyttjas inte tillgängliga
projektmedel fullt ut, dock i högre grad än
tidigare år. Personalkostnaderna har ökat, i
takt med att antalet anställda har ökat (från
19,8 till 26,5). Denna kostnadsökning beror
uteslutande på PKN. Dessutom finns många
personer i verksamheten som inhyrd personal
vilket förklaras av de höga kostnader Regionförbundet har för köpta tjänster.
Avskrivningarna är relativt låga, men något
högre än föregående år, vilket förklaras av en
större verksamhet vid PKN, se vidare under
avsnittet Investeringsverksamhet.

Likviditet
De likvida medlen uppgick den 31 december
till 56 267 tkr. Av dessa var 42 500 tkr placerade i korta räntebärande produkter i enlighet med gällande placeringspolicy.
Regionförbundet har relativt stora likvida
flöden. Under 2011 har det bedrivits en
mer aktiv placeringsverksamhet, och högre
avkastning har därmed kunnat uppnås. En
förklaring till att de likvida medlen är så stora
är att projektmedel till PKN ofta betalas ut
innan projektet startar och Regionförbundet
under projektiden förvaltar medlen.
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Väsentliga personalförhållanden
Medeltalet anställda har ökat från 19,8 till
26,5 under året som gått. Av dessa var 9,9
(7,6) män och 16,6 (12,2) kvinnor. Flera av
anställningarna är dock tidsbegränsade och
kopplade till uppdrag.
Av de anställda är det sammanlagt 18 som
är tillsvidareanställda, motsvarande 14,7
årsarbetare.16 personer (13,2 årsarbetare)
arbetar inom verksamhetsområdet regional
utveckling samt staben.
Vid årsskiftet var 29 personer, motsvarande
19,5 årsarbetare, sysselsatta inom PKN:s verksamhet, med olika tjänstgöringsgrad och uppdragstid. 17 av dem var inlånade från främst
länets kommuner, landsting och högskola.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron hos de anställda är relativt låg,
men har ökat under 2011 i jämförelse med
2010. Eftersom organisationen är liten har en
enskild långtidssjukskrivning påverkat utfallet
i ganska stor omfattning. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgår till 2 procent
(1 procent).
Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro
under en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer uppgår till 62 procent (0 procent).
I åldern 20-29 år uppgår sjukfrånvaron till
1 procent (0 procent) av total arbetstid. I
åldern 30-49 år är sjukfrånvaron 0 procent (0
procent). För de som är 50 år eller äldre är
motsvarande uppgift 3 procent
(0 procent).
Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 2 procent (1 procent) och för män till 0 procent
(0 procent).
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Investeringsverksamhet
Mot bakgrund av den ekonomiska situationen och den förestående regionbildningsfrågan har investeringarna i möjligaste mån
begränsats, och är lägre i förhållande till
tidigare år. Årets nya investeringar uppgår till
383 tkr. Huvuddelen av dessa, 262 tkr hänför
sig till PKN som under året vuxit i omfattning.
Under året har avskrivningar skett med 328
tkr, vilket innebär att restvärdet av investeringarna är 54 tkr högre än för 2010. Totalt
uppgår det bokförda värdet till 1 715 tkr.

Ekonomisk hushållning
Två övergripande mål karaktäriserar
Regionstyrelsens verksamhet; god ekonomisk
hushållning och fullföljande av den regionala
utvecklingsstrategin, RUS.
Regionförbundet har sedan verksamhetsstarten 1 januari 2005 kännetecknats av god
ekonomisk hushållning. Balanserat eget
kapital är efter sju års verksamhet 19 437 tkr.
En minskning har skett under 2010 och 2011
då dessa båda års negativa resultat reglerats
genom tidigare års balanserade vinstmedel.
Sett över hela den tid som Regionförbundet
varit verksamt får det anses att målen för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Under 2011 har en genomgång och analys av
verksamheten genomförts. Olika förslag har
framförts till Regionstyrelsen för att komma
i ekonomisk balans. Det senaste innebär en
kombination av höjda intäkter och lägre kostnader. Medlemsavgifterna föreslås öka med
2 700 tkr från 2013 samtidigt som kostnadsbesparingar behöver vidtas på ca 1 900 tkr.
Det är en förutsättning att Regionstyrelsen
beslutar om åtgärder som påverkar resultatet
med 4 600 tkr för att kunna uppnå ekonomisk balans 2013.
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Resultaträkning (tkr)
Not

2011

2010

15 450

16 555

1, 14
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner och
landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel

2

7 182

5 854

Försäljning av varor och tjänster

3

6 748

2 595

Övriga bidrag och övriga intäkter

4

23 597

13 556

52 977

38 560

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader

5

-1 425

-1 113

Köpta tjänster

6

-20 797

-14 524

-991

-577

-7 182

-5 854

-932

-502

Avgift Brysselkontoret, ägartillskott LTC
m.m.
Kostnadsförda projektmedel

2

Lämnade bidrag
Löner m.m. och sociala avgifter

7

-17 614

-13 905

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt

7

-1 587

-1 591

Övriga kostnader

8

-5 660

-4 274

-56 188

-42 341

-329

-240

-3 540

-4 021

1 498

551

-91

-411

Resultat efter finansiella poster

-2 133

-3 881

Årets resultat

-2 133

-3 881

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

9

Verksamhetens nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

13

12
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Balansräkning (tkr)
Not

2011-12-31

2010-12-31

9

1 715

1 660

10

501

501

2 216

2 161

1, 14

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

11

6 733

2 143

Kassa och bank

12

13 767

39 801

Kortfristiga placeringar

12

42 500

20 047

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

6 206

1 618

69 206

63 609

71 422

65 770

Balanserat kapital

21 570

25 451

Årets resultat

-2 133

-3 881

19 437

21 570

Avsatt till pensioner KPA

3 462

2 468

Summa avsättningar

3 462

2 468

Summa omsättningstillgångar

Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Summa Eget kapital

14

Kortfristiga skulder
7 118

5 873

Erhållna, ej beslutade projektmedel

Leverantörsskulder
2

9 896

9 324

Beviljade ej utbet. projektmedel

2

8 103

7 356

15

17 716

16 511

5 690

2 667

48 523

41 731

71 422

65 770

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder
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Finansieringsanalys (tkr)
Not

2011

2010

52 977

38 560

-56 188

-42 341

-3 211

-3 781

1 497

551

-91

-411

Justering för rörelsekap. förändring avseende
löpande verksamhet

-2 387

16 682

Verksamhetsnetto

-4 192

13 040

-383

-520

-383

-520

994

1 085

-3 581

13 605

-9 178

-2 098

6 791

18 780

-2 387

16 682

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar
Netto
Finansiella intäkter

12

Finansiella kostnader

Investeringar
Inköp av materiella tillgångar
Investeringsnetto

9

Avsättningar
Avsättningar KPA

Förändring av likvida medel

Rörelsekapitalförändring avseende löpande
verksamhet
Ökning (-) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) av övriga kortfristiga skulder

Summa

15
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614)
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Avrundningsdifferenser kan
förekomma eftersom redovisningen av belopp huvudsakligen görs i hela tusental kronor.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datorer m.m.: 3 år
Övriga inventarier: 10 år

Leasingavtal
Regionförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Avtalen överstiger inte en
löptid över 3 år.

Not 2 Erhållna utnyttjade projektmedel/kostnadsförda
projektmedel
Regionstyrelsen
2011-12-31

2010-12-31

16 681

14 035

8 500

8 500

-7 182

-5 854

17 999

16 681

Erhållna, ej beslutade projektmedel

9 896

9 325

Beviljade, ej utbetalade projektmedel

8 103

7 356

17 999

16 681

Kvarvarande projektmedel vid årets ingång
Årets erhållna projektmedel
Under året utbetalade projektmedel

Summa

Not 3 Försäljning av varor och tjänster
Sålda varor och tjänster har ökat med 4 153 tkr mellan åren. Den största ökningen, 2 744 tkr
hänförs till Primärkommunala nämndens verksamhet och förklaras av en utökad kursverksamhet och höjda kursavgifter. Vid Regionstyrelsen förklaras ökningen, 1 409 tkr, till stor del av att
Länsteknikcentrum (LTC) blivit fakturerade för det arbete som Carlers advokatbyrå, i egenskap
av likvidator, utför på uppdrag av Regionstyrelsen.

ÅRSREDOVISNING 2011 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

16

Not 4 Övriga bidrag och övriga intäkter
2011-12-31

2010-12-31

– Länsstyrelsen

1 500

1 492

– Tillväxtverket

2 722

4 009

– Primärkommuner och Landstinget i
Jönköpings län

850

1 566

– European Commission

195

193

– Almi

200

316

3 456

---

161

---

Övrigt

---

2

Saldo

9 084

7 578

11 319

5 593 1)

---

385

Upplupna intäkter

1 828

---

Intäkter, vidarefakturerade kostnader

1 191

---

Övrigt

175

---

Saldo

14 513

5 978

Summa

23 597

13 556

Regionstyrelsen
Bidrag och intäkter från:

Upplupna intäkter
Intäkter, vidarefakturerade kostnader

Primärkommunala nämnden
varav utnyttjade externa projektmedel Social
välfärd 2)
Kurs och konferens

Avser projektmedel från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Länsstyrelsen, Hälsohögskolan och från Jönköpings kommun överförda outnyttjade projektmedel
från 2009 och tidigare. Se även not 15.

1)

Avser utöver det som står under punkt 1 även medlemsavgifter från länets kommuner för
FoU-plattform.

2)

Not 5 Lokalhyra och fastighetskostnader
Posten har ökat med 312 tkr mellan åren. Huvuddelen, 245 tkr är kostnader som hänförs till
Primärkommunala nämndens verksamhet och förklaras av att de utökat sina lokalytor vid
Science Park som följd av en mer omfattande verksamhet.

Not 6 Köpta tjänster
Köpta tjänster har ökat med 6 273 tkr i jämförelse med föregående år. Den största förändringen, 3 842 tkr är vid den Primärkommunala nämnden, och avser kostnader för inlånad
personal från länets kommuner, landsting och högskola. Resterande ökning, 2 431 tkr avser
Regionstyrelsen där ökningen förklaras av köp av tjänster för utvecklingen av den regionala
utvecklingsstrategin samt till viss del av köpta tjänster för personal- och rekryteringsstöd.

17

ÅRSREDOVISNING 2011 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Not 7  Löner m.m. och sociala avgifter samt pensionskostnader inkl.
särskild löneskatt
Löner och ersättningar
Förtroendevalda Regionstyrelsen
Förtroendevalda Primärkommunala nämnden
Övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader
Saldo
Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt
Summa

2011-12-31

2010-12-31

-1 442

-755

-52

-41

-11 730

-9 768

-3 996

-3 180

-394

-161

-17 614

-13 905

-1 587

-1 591

-19 201

-15 496

Not 8 Övriga kostnader
Posten har ökat med 1 386 tkr i jämförelse med föregående år. Den största förändringen, 1
468 tkr är vid den Primärkommunala nämnden, och är en konsekvens av en utökad verksamhet. Vid Regionstyrelsen är övriga kostnader till och med något lägre (-82 tkr) än tidigare år.

Not 9 Inventarier
2011-12-31

2010-12-31

2 253

1 741

383

520

---

-8

2 636

2 253

-592

-361

– Avskrivningar

-329

-239

– Utrangeringar

---

8

-921

-592

1 715

1 660

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
– Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

Utgående avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

varav Primärkommunala nämnden
Årets inköp
Årets avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Not 10 Långfristig fordran
2011-12-31

2010-12-31

Förlagsinsatser samt medlemsinsats i
Kreditgarantiföreningen

501

501

Summa

501

501

Not 11 Fordringar
Fordringarna har ökat med 4 590 tkr i jämförelse med föregående år. Ökningen kan till stor
del förklaras av krav vid bokslutstidpunkten på Landstinget, Qulturum (2 250 tkr) samt på
Länsteknikcentrum (330 tkr).

Not 12 Kassa och bank samt kortfristiga placeringar
Tillgodohavandet på bank har minskat, som följd av en ökad volym kortfristiga placeringar,
vilket också skapat ökade ränteintäkter under 2011. Nedan redovisas placeringarna den
31/12 2011.
Kortfristiga placeringar
SWED Deposit 120117

Nominellt värde

Anskaffningsvärde

12 500

12 500

SWED Deposit 120220

5 000

5 000

SWED Deposit 120518

10 000

10 000

SWED Deposit 120618

5 000

5 000

SWED Deposit 120719

10 000

10 000

Summa

42 500

42 500

19
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Posten har ökat med 4 588 tkr i jämförelse med föregående år. De upplupna intäkterna
fördelar sig enligt nedan. Jämförelsetal har inte kunnat tas fram per 2010-12-31.
2011-12-31

Regionstyrelsen
Förutbetalda fakturor

185

Upplupen ränta, Swedbank

409

Övrigt
Projekt:
– Tillväxtverket

2 588

– Regionförbundet 1:1-medel

420

– Regionförbundet Kalmar

328

– EU-kommissionen
– Övrigt
Saldo

60
59
4 049

Primärkommunala nämnden
Förutbetalda fakturor
Upplupen ränta, Swedbank

66
272

Projekt:
– Socialstyrelsen m.fl.

987

– Länsstyrelsen

456

– ESF

376

Saldo

2 157

Summa

6 206

Not 14 Förändring av eget kapital
2011-12-31

2010-12-31

Ingående eget kapital

21 570

25 451

Årets resultat

-2 133

-3 881

19 437

21 570

Utgående eget kapital
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Not 15 Övriga kortfristiga skulder
2011-12-31

2010-12-31

Jönköpings kommun, Länsstyrelsen m.fl.

2 289

---

Saldo

2 289

Regionstyrelsen

Primärkommunala nämnden
Ännu ej utnyttjade externa projektmedel:
Projektmedel vid årets ingång

16 511

4 200

Nya projektmedel 2011

10 234

16 860

Outnyttjade FoU-medel

-

1 044

Utnyttjade projektmedel 2011

-11 318

-5 593

Saldo

15 427

16 511

Summa

17 716

16 511

3 803

3 848

---

3 361

2 988

5 411

---

3 517

863

666

Regeringskansliet

---

43

Tillväxtverket

25

---

1)

1)

Specifikation av erhållna projektmedel:

Socialstyrelsen
Jönköpings kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Hälsohögskolan i Jönköping
Länsstyrelsen

Länets kommuner FoU-plattform
Övrigt

2 500

---

55

14

10 234

16 860

Not 16 Övriga regionalpolitiska bidrag
Utanför den ekonomiska redovisningen har Regionförbundet fattat beslut 2011 om tilldelade
medel för regionalpolitiska bidrag för 12 248 tkr från statsbudgetens anslag 1:1 Allmänna
regionalpolitiska åtgärder m.m. Medlen används för medfinansiering av utvecklingsprojekt och
strukturfondsprojekt.
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Regional utveckling (Regionstyrelsen)

Regional utvecklingsstrategi
I det regionala utvecklingsansvaret för
Regionförbundet ingår uppgiften att ta fram
och samordna arbetet med en strategi för
länets långsiktiga hållbara utveckling. Under
2011 har den första etappen av arbetet med
att revidera länets RUP (regionalt utvecklingsprogram) från 2008 till en ny kraftfull RUS
(regional utvecklingsstrategi) genomförts och
resulterat i en plattform och ett styrsystem
för det regionala utvecklingsarbetet. Under
2012 fortsätter arbetet med att konkretisera
strategier och handlingsprogram.
Arbetet har genomförts i en trestegsprocess.
Under den första fasen skapades en kunskapsplattform som bygger på en utvärdering av tidigare RUP-process, omvärldsanalyser samt en genomgång av forskning och
utredningar inom det regionala utvecklingsområdet, kompletterat med specifika studier
av Jönköpingsregionen.
Under fas två genomfördes dialoger och
arbetsmöten med olika intressenter i regionen, bland annat i form av en bred webbenkät där de hypoteser som fångats upp under
den första fasen och de inledande dialogerna
testades. Syftet med denna var att fånga
uppfattningen i regionen om den omvärldsbild, de styrkor, hinder och tänkbara strategiska aktiviteter som kommit fram.
Under den tredje fasen genomfördes en serie analysseminarier tillsammans med arbetsgruppen för RUS-arbetet samt diskussioner
med RUS-beredning och Regionstyrelsens
ledamöter om resultat och förslag.

23

OECD:s Territorial Review över
Småland, Öland och Blekinge
Ett viktigt underlag till RUS är den studie
som OECD genomfört på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar
län och Kronobergs län. Studien är en så kal�lad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential.
OECD-studien innehåller bland annat förslag
på hur regionen kan utvecklas. Det är ett
gediget kunskapsunderlag inom regionala
tillväxtfrågor och delas upp i tre kapitel;
socio-ekonomiska trender, ekonomisk
konkurrenskraft och offentlig ledning och
styrning.
Några av de frågor som har studerats är
kopplingen mellan stad och landsbygd, den
fysiska infrastrukturen, entreprenörskap och
innovation samt samarbete mellan regionerna.
I november 2011 arrangerades en konferens
i Ronneby, där OECD presenterade sin studie
med bland annat slutsatser och rekommendationer. Rapporten godkändes av berörd
kommitté inom OECD december 2011 och
den officiella rapporten kommer att lanseras i
slutet av mars 2012.
I kommande avsnitt redogörs för ytterligare
aktiviteter och insatser som Regionförbundet
genomfört eller deltagit i under året inom
de fem strategiska områdena Livsmiljö och
attraktivitet, Näringsliv, Kommunikationer,
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
samt Internationell samverkan.
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Resultaträkning för Regional utveckling (tkr)
Not

2011

2010

13 950

13 650

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner och
landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel

2

7 182

5 854

Försäljning av varor och tjänster

3

1 802

393

Övriga bidrag och övriga intäkter

4

9 083

7 578

32 017

27 475

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader

5

-889

-822

Köpta tjänster

6

-11 142

-8 711

-991

-577

2

-7 182

-5 854

-431

-2

Avgift Brysselkontoret, ägartillskott LTC m.m.
Kostnadsförda projektmedel
Lämnade bidrag
Löner m.m. och sociala avgifter

7

-11 997

-12 102

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt

7

-1 221

-1 428

Övriga kostnader

8

-1 611

-1 692

-35 464

-31 188

-220

-217

-3 667

-3 931

920

406

-71

-407

Resultat efter finansiella poster

-2 818

-3 932

Årets resultat

-2 818

-3 932

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

9

Verksamhetens nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Livsmiljö och attraktivitet
Övergripande mål
Livsmiljö och attraktivitet är ett av Regionförbundets fem strategiska verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. Att
attrahera människor att flytta hit, och få dem
som redan bor här att vilja stanna kvar, är en
framgångsfaktor för hela länets utveckling. I
det regionala utvecklingsprogrammet finns
ett övergripande mål för attraktivitetsarbetet:
”Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda
livsvillkor samt en god och sund livsmiljö som
är attraktiv för boende, fritid, arbete, studier och
näringsverksamhet på små och stora orter, i städer
och på landsbygd och som präglas av öppenhet,
tolerans, jämlikhet samt social omsorg.”

Insatser och aktiviteter
Bostadsmarknaden
Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrelsen deltagit i arbetet med en kartläggning
av bostadsmarknaden i länets kommuner för
att bland annat fånga upp attraktivitetsfaktorer.
Miljö, klimat och energi
Under året har Regionförbundet och Länsstyrelsen, tillsammans med ett konsultbolag, fortsatt att utreda förutsättningarna för att bilda
ett regionalt energikontor i Jönköpings län.
Med målet att skapa ett regionalt energikontor
förväntas ett projekt starta under våren 2012.
Regionförbundet har under året deltagit i
Länsstyrelsens olika miljömålsträffar och ingår
i Småland Blekinges arbetsgrupp för miljö,
energi och klimat inom ramen för det gemensamma Brysselkontoret.
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Regionförbundet ingår även i styrgruppen för
Miljösamverkan f – ett samverkansprojekt där
alla länets kommuner medverkar och vars syfte
är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i Jönköpings län. Uppnådda resultat redovisas i separat verksamhetsberättelse.
Kultur och turism
Landstinget i Jönköpings län har tagit fram
en regional kulturplan och Regionförbundet
har funnits med i referensgruppen för det
arbetet.
Inom den för länet viktiga besöksnäringen
pågår flera utvecklingsprojekt, bland annat
Partnerskap Småland. Regionförbundet har
bland annat samverkat med Landstinget när
det gäller vandringsleder och med Smålands
Turism AB när det gäller charterturism och
projektet Småland Resorts.
Värdskap i Jönköpings län
Värdskap i Jönköpings län är ett identitetsoch varumärkesprojekt med övergripande
syfte att stärka bilden av regionen. Under
året har arbetet med att vidareutveckla och
lansera varumärket fortsatt, bland annat
genom besök hos kommunerna och ett antal
regionala aktörer.
Ett profileringsmaterial i form av en film, en
powerpoint-presentation, faktablad och ett
nummer av magasinet Local Attraction har
tagits fram under året.
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Näringsliv
Övergripande mål
Jönköpings län är känt för sin utpräglade
entreprenörsanda och har utvecklats till en av
landets mest dynamiska småföretagarregioner. Att stärka befintliga företag men också
arbeta för att nya verksamheter etableras, utvecklas och växer är en viktig utgångspunkt i
det regionala utvecklingsprogrammet:
”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat
av entreprenörskap, innovation och förnyelse samt
ett socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarstagande och med förmåga att attrahera såväl investerare som arbetskraft.”

Insatser och aktiviteter
Året som gått kan karaktäriseras av högt resursutnyttjande inom näringslivet. En bransch
som avviker från denna bild är småhusindustrin. Kring halvårsskiftet drabbades denna
bransch av vikande orderingång med åtföljande varsel om uppsägningar. Den kraftiga
inbromsningen kan förklaras av infört bolånetak och den finansiella oron. Som en följd av
dessa problem har Regionförbundet deltagit
i överläggningar med branschen, skrivit debattinlägg samt arrangerat sammankomster
med branschföreträdare.
Företagsjouren
Målet med Företagsjourens verksamhet är
att rädda arbetstillfällen och företag i Jönköpings läns kommuner. Verksamheten har drivits sedan den 1 juni 2009 i samverkan med
Almi Företagspartner AB och organisationen
Företagarna.
Länets företagare har under året som gått
fått uppleva en kärvare finansiell situation
vilket skapat problem för en del företag.
Samtidigt fick vi en ny lågkonjunktur i vissa
branscher i perioden mars/april.
De 36 bolag som ansökt om hjälp hos Företagsjouren under året, har haft mer akuta
problem än tidigare år. Under 2011 har
Företagsjouren varit med och bidragit till att
rädda 160 arbetstillfällen i Jönköpings län.

bakom den strategi för träindustrin i Småland
som var ett resultat av den förstudie som
inleddes under 2010. Ett handlingsprogram
har tagits fram under året och kan förväntas
bli beslutat i början av 2012.
Småland och Blekinges gemensamma
Brysselkontor
Regionförbundet leder näringslivsgruppen
som verkar inom ramen för Brysselsamarbetet
mellan Småland och Blekinge. Utifrån gruppens handlingsplan har fokus under 2011
framförallt riktats mot innovationsupphandling
och kompetensfrågor kopplat till EU.
Samverkan med länets kommunala
näringslivschefer
Under året har ett antal samlingar ägt rum
med länets kommunala näringslivschefer för
att bland annat diskutera och arbeta med
olika utvecklingsfrågor som till exempel den
regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Science Park-systemet
Arbetet i länets Science Park-system (SPS)
har fortsatt att utvecklas under året. Uppnådda resultat vad gäller nya företag och arbetstillfällen är långt över uppsatta mål trots att
det återstår ett drygt halvår av projektperioden. Ett kompetensutvecklingsprojekt med
finansiering från ESF har beviljats och alla
affärscoacher får nu kompetensutveckling
för att stärkas i sin yrkesroll. Från 2011 ingår
SPS i regionalfondsprojektet Digibator som
drivs tillsammans med Gotland och Kalmar
län. Under hösten inleddes arbetet inför en
ny projektmedelsansökan för kommande tre
år. Alla kommuner har ställt sig positiva till att
fortsätta delta med egen så kallad Tillväxtarena inom SPS.
Kvinnors företagande
Regionförbundet har under året fått i uppdrag att förvalta programmet Främja kvinnors företagande. Programmet samordnas
med Tillväxtverket. Det omsluter 3,8 miljoner
kronor och löper under perioden 2011-2014.
Regionförbundet har även varit engagerat i
länets regionala resurscentrum för kvinnor.

Gemensam strategi för träindustri i Småland
De tre Smålandslänen har enhälligt ställt sig
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Kommunikationer
Övergripande mål
Forskning visar att de lokala arbetsmarknadernas storlek spelar en viktig roll för en
regions konkurrenskraft, tillväxt och välstånd.
Ett snabbare, effektivare, mer tillgängligt och
hållbart transportsystem skapar bättre förutsättningar för en bredare arbetsmarknad och
ett utvecklat näringsliv.
Jönköpings län består i dag av fyra lokala
arbetsmarknader, men för stora grupper
är arbetsmarknaderna i länet mindre och
mer geografiskt begränsade. Ett prioriterat
arbete är att öka tillgängligheten för samtliga
grupper. Arbetet som görs på Regionförbundet utgår från det regionala utvecklingsprogrammet och dess målformulering:
”Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker
och hållbar infrastruktur och trafikering som med
minsta möjliga belastning på miljön, folkhälsan
och människors sociala liv ger ökad och gränslös
tillgänglighet och rörlighet för alla människor, varor
och tjänster”.

Insatser och aktiviteter
Långsiktig infrastrukturplanering
Tillgängligheten i transportsystemet kan förbättras på många olika sätt. Genomförandet
av de långsiktiga infrastrukturplanerna är en
viktig del. Regionförbundets styrelse fastställde i juni 2010 den Regionala transportplanen
för Jönköpings län 2010-2021. Det största
projektet i den regionala transportplanen, rv
27 förbi Anderstorp och Gislaved, har under
2011 upphandlats och påbörjats. Ombyggnationen av väg 31/40/47 med ny sträckning
förbi Tenhult öppnades för trafik efter sommaren 2011.
I början av 2011 fick Trafikverket regeringens
uppdrag att utreda behoven av ökad kapacitet i det svenska järnvägsnätet, både inom
tidsramen för nu gällande långsiktiga planer
och med utblick mot 2050.
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Uppdraget är senare utvidgat till att gälla alla
transportslag. Regionförbundet har aktivt
följt och deltagit i de möten och aktiviteter
som har anordnats kopplat till utredningen.
Arbetet resulterade bland annat i att Trafikverket, som en av få nya investeringsåtgärder med genomförande till 2015, föreslog
en satsning på Jönköpingsbanan, SandhemNässjö, med samtidig infart och höjning av
hastigheten till 160 km/h.
Höghastighetsbanor
Frågan om höghastighetståg är av stor vikt
för Jönköpings län och fortsatta diskussioner
och arbete mot ett förverkligande är en viktig fråga. Regionförbundet har tillsammans
med Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Regionförbundet Östsam, Sjuhärads
kommunalförbund och statliga verk därför
startat ett projekt (TTP – tillgänglighet, tillväxt och planering) som tar sin utgångspunkt
i tillgänglighetens betydelse för tillväxt.
Samverkan över gränser
För att på ett effektivt sätt arbeta med infrastruktur och tillgänglighet krävs samverkan
både inom och utanför regionen. Det finns
idag väl upparbetade kontakter med angränsande län och med kommunerna inom länet. I
detta arbete spelar Regionförbundets projektverksamhet en viktig utvecklingsroll.
Under våren 2011 presenterades ett arbete,
kollektivtrafik Småland, som har genomförs
i samverkan mellan regionförbunden och
trafikhuvudmännen i de tre Smålandslänen.
Resultatet av detta arbete är bland annat ett
koncept för gränsöverskridande trafik och vad
som bör ingå i de regionala trafikförsörjningsprogram som ska tas fram i länen som en del
av den nya kollektivtrafiklagstiftningen.
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Övergripande mål
I den globala kunskapsekonomin blir tillgången till arbetskraft och kompetens i bred bemärkelse en ytterst stark konkurrensfördel för
regioner. I länets utvecklingsprogram uttrycks
det övergripande målet enligt följande:
”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad
och ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där
människors hälsa och kompetens är ovärderliga
resurser, där tillgången på arbetskraft med rätt
kompetens är tryggad och där förutsättningarna
finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig
kompetensutveckling på alla nivåer och över hela
länet.”

Insatser och aktiviteter
Kompetensplattform
Regionförbundet har fått i uppdrag av regeringen att etablera en kompetensplattform
för samordnad utbildningsplanering på kort
och lång sikt. I uppdraget ingår bland annat
att formalisera samverkan, skapa mötesplatser samt att ta fram kunskapsunderlag och
behovsanalyser.
Ett resultat av arbetet är de två arbetsgrupper som tillsammans med representanter ur
kompetensrådet initierat och tagit fram två
rapporter: Praktikmottagande i Jönköpings
län samt Kartläggning av utbildningsinsatser
i projekt riktade mot individer i utanförskap.
Rapporterna har använts i strategigruppernas
arbete och har förankrats i länet.
Regionförbundet har även tagit initiativ till
och leder en arbetsgrupp som arbetar fram
en behovsanalys till 2012.
Under året har Regionförbundet genomfört
Kompetensrådets strategiarbete bland annat
genom att arbetsgrupper har anordnats för
två av de tre prioriterade strategierna; Göra
utbildning tillgänglig och Arbetslivets medverkan för utbildning.
Värdorganisation
Regionförbundet är värdorganisation eller på
annat sätt ansvarig för råd och nätverk som
anses vara av särskild vikt för länets utveckling.
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Arbetet kan omfatta drift, processledning eller
ordförandeskap (exempelvis Yrkeshögskolerådet, Utredarnätverket, Nätverket för vuxenutbildningsrektorer och Kompetensrådet).
Småland och Blekinges gemensamma
Brysselkontor
Arbetet för kompetensförsörjning som
sker på EU-nivå inom ramen för Småland
och Blekinges gemensamma Brysselkontor
koordineras av Regionförbundet Jönköpings
län. Regionförbundet har även koordinerat
och skrivit ett gemensamt utlåtande från
regionförbunden inom Småland och Blekinge
tillsammans med lärosätena, om EU:s förslag
(Grönbok) om ett gemensamt ramverk för
forskning, utveckling och innovation.
Genom satsningen på ett Brysselkontor för
Smålandslänen och Blekinge har samarbetet
tillsammans med lärosätena förstärkts på EUnivå. Regionförbundets sakkunniga har deltagit i flera seminarier och workshops anordnade av andra regionförbund, bland annat
kring framtida yrkesutbildning. En konferens
anordnades om EU:s programverksamhet
med internationella utbyten inom yrkesutbildning. Syftet var att öka länets medvetenhet och ta del av de program som finns för
att stärka yrkesutbildningen i länet. Genom
samverkan har också ett ESF-projekt som ska
bidra till kompetensutveckling för studie- och
yrkesvägledare beviljats under året.
Remissvar
Regionförbundet har bland annat svarat på
två remisser från Näringsdepartementet, dels
om lärandeplanen, där syftet var att redovisa
hur vi arbetar med en systematisk uppföljning och utvärdering för att bidra till ett
ökat lärande av de utvecklingsinsatser som
genomförs inom ramen för det regionala tillväxtarbetet och dels länets svar på erbjudandet att identifiera och redovisa prioriteringar
avseende länets framtida regionala tillväxtarbete från och med år 2014. Regionen har
även lämnat ett remissvar till Myndigheten
för yrkeshögskolan om förväntad konjunkturutveckling inom olika branscher.

ÅRSREDOVISNING 2011 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Regiondag om kompetensförsörjning
Regionförbundet arrangerade, tillsammans
med Kompetensrådet, en så kallad Regiondag med temat kompetensförsörjning.
Konferensen bidrog till att företrädare för
länet samlades kring frågan om den framtida
kompetensförsörjningen. Den gemensamma
kunskapsbasen höjdes i frågan och de branscher som ville hade möjlighet att presentera
sina kommande kompetensbehov och hur de
strategiskt arbetar för att fylla dessa.
Nätverket för vuxenutbildningsrektorer
Samverkan inom Nätverket för vuxenutbildningsrektorer i länet har fördjupats under
året. Nätverket har fått tillgång till projektmedel från Migrationsverket via Länsstyrelsen
på 1,3 miljoner kronor för särskild satsning
inom samhällsorientering. Inom nätverket
görs nu också gemensamma fortbildningsdagar för lärare.
Yrkeshögskoleutbildning
Regionförbundet bidrar till att samordna
marknadsföringsinsatserna för anordnare av
yrkeshögskoleutbildning inom YH-Småland.
Dessutom arrangeras en gemensam årlig
konferens tillsammans med Smålandslänen
och Blekinge.

Högskolekurs i Regional tillväxt och
utveckling
Under året har Regionförbundets sakkunniga
deltagit i och examinerats i en högskolekurs
i regional utveckling och tillväxt. Kursen har
bidragit till att stärka kunskapsbasen för arbetet med regional utveckling. Det har också
skapats en dynamisk miljö för frågorna mellan deltagande och medverkande i utbildningen, det vill säga landsting, länsstyrelse,
regionförbund, kommunerna samt forskarna
på Högskolan i Jönköping. Kursen arrangerades av Regionförbundet tillsammans med
Tillväxtverket och SKL. Internationella Handelshögskolan i Jönköping var utförare.
Övriga insatser
Regionförbundet har under året även engagerats i en länskonferens om GY 11 för samtliga gymnasielärare i samverkan med Skolverket, planering av Rikskonferensen Samverkan
skola och arbetsliv (SSA), framtagande av
bakgrundsmaterial för OECD:s Territorial Review över Småland, Öland och Blekinge samt
samverkan med kommunal utveckling inom
Regionförbundet.

Kompetensrådet
(Strategi och policy)

Utbildning

Gymnasieskolan
Rektorsnätverket för
vuxenutbildning
YH-rådet
Rådet för regional
utbildningssamverkan
Andra aktörer

Forum för kontakter mellan
utbildningsaktörer och branscher, arbetsmarknad, näringsliv, integration och offentlig
verksamhet.

Arbetsliv

Stödfunktioner
Kartläggnings- och
analysgrupp

Utredarnätverk

Sakkunniga
(Regionförbundets kansli)
Samverkan med andra
regioner och Bryssel
Information
(Regionförbundets kansli)

SYV
Kompetensplattform Jönköpings län – En modell för samordnad utbildningsplanering på kort och lång sikt
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Internationell samverkan
Övergripande mål
Under 2011 har Regionförbundet genomfört
en rad aktiviteter för att driva utvecklingen
inom internationaliseringsarbetet vidare. I
det regionala utvecklingsprogrammet finns
ett övergripande mål för internationaliseringsarbetet:
”Jönköpings län ska ha en internationell konkurrenskraft samt vara öppet för och engagerat i
internationella relationer inom såväl näringsliv och
offentlig sektor som det civila samhället och de
politiska mötena.”

Insatser och aktiviteter
Samverkan med kommuner, landsting samt
övriga regionala aktörer
Enheten för internationell samverkan har
under 2011 samordnat två nätverk där länets
kommuner ingår; Mottagningsnätverket och
Internationella gruppen. Syftet var att skapa
ett forum för medlemskommunerna, att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter
kring internationella projekt samt mottagande av nyinflyttade invånare.
Under året blev Regionförbundet utsedd
till regional kontaktpunkt för Internationella
Programkontoret. I denna roll ges vi ökade
möjligheter att sprida information om internationaliseringsmöjligheter till länets skolor,
kommuner och föreningar.
Invest Sweden/investeringsfrämjande
Under året deltog Regionförbundet i en tvådagars regional konferens i Invest Swedens
regi. Dessutom arrangerades ett besök med
länets näringslivschefer på Invest Sweden.
Europa Direkt i Jönköpings län
Europa Direkt i Jönköpings län har under
2011 genomfört temaföreläsningar på nio
skolor i fem av länets kommuner. Vid dessa
tillfällen har över 500 elever informerats. Under året har även olika aktiviteter arrangerats
i samarbete med kommunala utbildningsoch fritidsförvaltningar samt länsövergripande aktörer såsom Enterprise Europe Network, Eures och Mediekompass. Exempel på
arrangemang är internationella temadagar,
en after work i samband med Europaveckan
och ett seminarium under temaveckan
Jönköping Open.
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Småland Blekinges Brysselkontor
Verksamheten i de olika arbetsgrupperna
har fördjupats och blivit mer effektiva. Under
året har flera av arbetsgrupperna genomfört
studiebesök på Brysselkontoret, vilket även
stått som värd för Småland Blekinges styrgruppsmöte.
Fokusmarknad Holland
Länets mottagningsorganisation har för tredje året i rad deltagit på Emigrationsmässan i
Utrecht i Holland för att attrahera arbetskraft
och entreprenörer. Intresset från besökare
var stort och har följts upp kontinuerligt.
Relationerna till Holland har underhållits
genom deltagande i Hollands ambassads årsmöte samt möte med Svenska Handelskammaren i Holland. Dessutom besökte Hollands
ambassadör Jönköpings län.
Fokusmarknad Tyskland
Regionförbundet har tillsammans med Smålands Turism deltagit i den internationellt
ledande turistmässan ITB i Berlin. Regionförbundet arrangerade även under året ett
studiebesök på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm tillsammans med länets
näringslivschefer och andra aktörer för att få
insikt i de möjligheter som samarbetet med
Tysk-Svenska Handelskammaren kan erbjuda.
Fokusmarknad Kina
Under året har regionen tagit emot ett
antal delegationer från vänorten Tianjin och
andra delar av Kina. En kulturdelegation
från Tianjin gästade länet under våren med
syfte att diskutera närmare samarbete inom
kultursektorn samt deltagande från Tianjin på
invigningen av kulturhuset Spira. I samband
med besöket bjöds även representanter från
Tianjins vänorter Groningen (NL) och Åbo
(FIN) för att diskutera samarbete med Tianjin
inom norra Europa.
Under året har en arbetsresa från länet genomförts för att fortsätta diskussionerna om
vidare utveckling av samarbetet inom olika
områden liksom en större delegationsresa
från länet till Shanghai, Tianjin och Beijing.
Ett viktigt syfte med den senare resan var att
presentera länets nya politiska ledning samt
träffa representanter för de många företag
från länet som finns i Shanghairegionen.
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I samarbete med Sveriges generalkonsulat
och Exportrådet i Shanghai genomfördes ett
möte med representanter för tretton företag,
där framtida samarbetsmöjligheter diskuterades. Som avslutning på resan träffade delegationen också Sveriges ambassad i Beijing
där bland annat samarbete inom miljöteknik
diskuterades.

belysa länets olika relationer till landet.
Seminariet lockade drygt hundra deltagare
från regional, nationell och internationell nivå
närvarade.
En delegation från Tianjin deltog på Elmia
Subcontractor, där många nya kontakter
skapades.

I juni genomfördes ett seminarium med syfte
att ge mer kunskap om Kina och samtidigt
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Projektverksamhet
Ordinarie verksamhet
Regionförbundet Jönköpings län har till
uppgift att ge ekonomiskt stöd till program
och enskilda projekt som har en viktig roll i
den regionala utvecklingen. Sambandet med
Regionförbundets arbete med RUP/RUS är
centralt.
De ekonomiska medel som står till förfogande är av två slag. Statliga medel som förmedlas via Tillväxtverket (1:1-anslaget) och Regionförbundets egna projektmedel (RF-medel).
Under 2011 har det ekonomiska stödet till
utvecklingsprojekten fördelats mellan de fem
insatsområdena Livsmiljö och attraktivitet,
Kommunikationer, Näringsliv, Arbetsmarknad
och kompetensförsörjning samt Internationell
samverkan.
Den statliga bemyndiganderamen uppgick
under 2011 till 30 miljoner kronor samt Regionförbundets egna utvecklingsmedel (RFmedel) till 8,5 miljoner kronor.
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I bilaga 2 anges de beslut som tagits under
året inom respektive område. Antal nya projektbeslut uppgick till drygt 50 stycken. Totalt
pågående projekt har under året varit ca 120
stycken. Ett flertal flerårsbeslut har också
beslutats inom ramen för 1:1-anslaget. I bilaga
2 anges dock beslutade medel för år 2011.

EU-projekt
Regionförbundet har under åren utvecklat
sin projektverksamhet och ägde under 2011
fyra EU-projekt, varav ett drivs och belastas av
Kommunal utvecklings resultat. Två av EUprojekten, Värdskap Jönköpings län (finansierat
via regionalfondsmedel) samt Tillväxtarenor
(finansierat via regionalfondsmedel) kommer
att avslutas under 2012. Partnerskap Småland
(finansierat via regionalfondsmedel) påbörjades
i början av året. Totala beslutade medel för de
tre pågående regionalfondsprojekten uppgår
till 34,5 miljoner kronor, varav EU-finansieringen uppgår till 13,1 miljoner kronor.

ÅRSREDOVISNING 2011 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

10

Kommunal utveckling (Primärkommunala nämnden)

Ordförande har ordet
En liten kostnadseffektiv organisation som
är till stor nytta för
våra kommuner, så kan
jag nog sammanfatta
mitt intryck under mitt
första år.
Jag har varit ordförande
i Primärkommunala
nämnden i 1 år – ett
uppdrag som är viktigt för kommunal utveckling och för effektivitet samt samordning i
länet. I detta forum kan stora som små kommuner samverka och bidra med sina kunskaper och erfarenheter.
I samband med att en omorganisation
genomförts under 2011 på hela Regionförbundet har Primärkommunala nämndens
verksamhet förändrats organisatoriskt. Samordning av kommunernas strategiska utvecklingsfrågor hanteras inom enheten Kommunal utveckling. Verksamheten omfattar
kurs och konferens, FoUrum (social välfärd)
samt utbildning till och med gymnasienivå.
En utvecklingschef har utsetts för att leda
verksamheten.
Under året har vi tagit fram ett dokument
över FoUrums verksamhet som beskriver
vilken bredd och mängd av utveckling som
bedrivs. Vi har under 2011 erhållit ca 15 miljoner av statliga pengar som innefattar också
medel från Länsstyrelsen och ESF. Med dessa
har vi tillsammans skapat mycket kompetensutveckling, samverkan och utveckling av
arbetsmetoder.

De fyra prioriterade områdena i detta är Barn
och unga, Vuxna, Äldre samt övergripande
verksamhet som handlar om allt från E-hälsa
till Öppna jämförelser av hela socialtjänsten.
Vi har också tecknat ett nytt avtal med Landstinget som på uppdrag av primärkommunerna driver länets skogs- och naturbruksgymnasier. Ett samrådsforum har bildats mellan
Landstinget och kommunerna för att kunna
diskutera utbildningsinnehåll, kostnader m.m.
Efterfrågan på kurser och konferenser har
ökat under 2011 och intresset är stort. Dubbelt så många har genomförts sedan 2010.
Vi har också på ett bra sätt jobbat med KomHem, kommunalisering av hemsjukvården,
där den stora vinsten är att brukaren alltid
ska sättas i centrum och erbjudas en bra vård
och omsorg. Ambitionen är att skatteväxla
och överföra verksamheten från 1 januari
2013. Ännu så länge håller den upprättade
tidsplanen.
Nämnden har också framfört farhågor kring
att Högskolan i Jönköping blivit av med sin
examensrätt för förskollärare. Vi har tagit initiativ till ett möte med högskolan i början av
mars 2012, för att gemensamt försöka hitta
en samverkan och utveckling.

Hans-Göran Johansson
Ordförande i Primärkommunala nämnden

Vid årsskiftet var 29 personer, motsvarande 19,5 årsarbetare, sysselsatta inom
PKN:s verksamhet, med olika tjänstgöringsgrad och uppdragstid. 17 av dem var
inlånade från länets kommuner, Landstinget i Jönköpings län, Högskolan i Jönköping, Riksförbundet för Social och Mental
hälsa (RSMH) samt privat konsult.
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Resultaträkning för Kommunal utveckling (tkr)
Not

2011

2010

Medlemsavgifter från kommuner

1 500

2 905

Försäljning av varor och tjänster

4 946

2 202

14 513

5 979

20 959

11 086

Verksamhetens intäkter

Övriga bidrag och övriga intäkter

4

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader

5

-536

-291

Köpta tjänster

6

-9 655

-5 813

Löner m.m. och sociala avgifter

7

-5 617

-1 803

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt

7

-366

-164

Övriga kostnader

8

-4 550

-3 082

-20 724

-11 153

-109

-22

126

-89

578

145

-20

-4

Resultat efter finansiella poster

684

52

Årets resultat

684

52

Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

9

Verksamhetens nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

35

12
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FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten (social välfärd)
I syfte att stödja regionala plattformar för
kunskapsutveckling inom socialtjänsten har
staten fortsatt den satsning som påbörjades redan 2010 genom att även för 2011
teckna avtal med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL. Förutom detta har ytterligare
områden tilldelats statliga medel:
• Barn och ungdomsvården med fokus på
öppenvård, HVB-vård och familjehemsvård
• Missbruk
• Psykiatri
• Mest sjuka äldre
Utvecklingsplattformen FoUrum finansieras
genom en basfinansiering från länets samtliga kommuner på motsvarande 2,5 miljoner.
En halv miljon av dessa medel har kommunerna valt att lägga in i Jönköping Academy
for Improvement of Health and Welfare, ett
partnerskap tillsammans med Landstinget
och Högskolan i Jönköping. FoUrums omsättning har under året varit ca 15 miljoner
kronor. Fyra doktorander har varit knutna till
FoUrum. Länets kommuner har tillsammans
med Landstinget i Jönköpings län fått ca 9
miljoner i stimulansmedel från SKL.
Under året har FoUrum beviljats ca 5 miljoner
vardera av Europeiska socialfonden till två
omfattande projekt. Projekten syftar till att
höja kompetensen för socialsekreterare som
arbetar som barnhandläggare och för fritidsledare som arbetar på fritidsgårdar i länets
kommuner. Totalt kommer satsningen ca 300
kommunala medarbetare till del.

Övergripande FoU-verksamhet
Insatser och aktiviteter
FoUrum har funnits sedan maj 2010 och det
fanns anledning att under 2011 genomföra
en uppföljning av verksamheten hos våra
intressenter och finansiärer. FoUrums kvalitetssamordnare har under hösten besökt
samtliga kommuner. Ledningsgrupper och
förtroendevalda har intervjuats.
En struktur för ledningssystem för kvalitet har
tagits fram av FoUrum. Det ska underlätta för
kommunerna att leva upp till lagens krav om
kvalitet i verksamheterna.
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För att underlätta kommunernas verksamhetsplanering har FoUrum varit drivande
gentemot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att få stöd i att utveckla en bra
omvärldsanalys för socialtjänst och hälso- och
sjukvården. SKL har tagit till sig behovet och
under våren 2012 kommer en omvärldsanalys
med sikte på 2020 att utarbetas i samverkan
med bland annat FoUrum. Efter att ha kompletterat analysen med uppgifter från länet
skickas den till kommunerna som ett underlag till deras verksamhetsplanering.
Kommunerna har framfört önskemål om att
FoUrum ska ta fram någon form av chefsutbildning för mellanchefer. Utbildningen ska
bland annat innehålla hur man bedriver ett
evidensbaserat arbete och hur man utvecklar kvalitetsledningssystem. Intervjuer har
genomförts med ett urval i tjänster i några
kommuner.
Kommunerna har kommit överens om att
gemensamt upphandla HVB (Hem för vård
och boende) för både vuxna, ungdomar och
barn. Upphandlingen omfattar institutionsvård för ca 300 miljoner kronor årligen. FoUrum har fått fullmakt från samtliga kommuner
i länet att leda arbetet.
I samverkan mellan SKL och Socialstyrelsen
görs så kallade öppna jämförelser inom både
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Under
2011 fick FoUrum och Jönköpings läns kommuner möjlighet att som ett av tre län ingå i
ett nationellt projekt som samordnas av SKL.
Målet är att öppna jämförelser ska vara en
naturlig och viktig del i kommunernas och
regionens arbete med att utveckla kvaliteten
i socialtjänstens verksamheter.
Ett intensivt arbete bedrivs tillsammans med
kommunerna för att underlätta och förbereda anslutningen som konsumenter i den
Nationella Patientöversikten i april 2012.
FoUrum har också förberett och stöttat kommunerna i att ansluta sig till Pascal – en sammanhållande läkemedelsinformation, som
ger professionella en helhetsbild av patientens samtliga ordinerade läkemedel.
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Äldre
Övergripande mål
FoUrum ska stödja kommunerna i att utveckla och förbättra stödet för målgruppen mest
sjuka äldre, bland annat genom att utveckla
samverkan med Landstinget. Under 2011 har
metoder för uppföljning, förbättringar vid
vårdövergångar samt läkemedelshantering
varit i fokus.
Insatser och aktiviteter
En handlingsplan för äldre och läkemedel har
fastställts av Läns-Lako (ett politiskt samverkansorgan för kommunerna och Landstinget
i Jönköpings län). Två personer har anställts
för att leda arbetet att utifrån handlingsplanen förbättra läkemedelsanvändningen
bland äldre. Arbetet har inletts med att två
masterstudenter på Hälsohögskolan har gjort
baslinjemätningar i samtliga kommuner och
inom Landstinget. Mätningarna blir utgångspunkt vid kommande uppföljningar.
Tre kommuner i länet har deltagit i en
nationell studie om kvaliteten i vården och
omsorgen av de mest sjuka äldre. FoUrum
har lett arbetet med att, tillsammans med
Landstinget och Högskolan, ta fram en lokal
rapport som beskriver vården och omsorgen
om de mest sjuka äldre i Jönköpings län.
Kommuner och landsting erhåller prestationsbaserade ersättningar genom att registrera i två nationella kvalitetsregister. Det
ena är Senior Alert, ett kvalitetsregister som
innebär riskbedömning, åtgärder och resultat
inom områdena trycksår, fall och nutrition.
Det andra registret är Svenska Palliativregistret, ett register som ger uppgifter om vilket
stöd som getts i livets slutskede. Under 2011
har samtliga kommuner i länet börjat registrera i dessa båda register. 2011 intensifierade
FoUrum stödet till kommunerna avseende
förbättringar och registreringar av vård i
livets slutskede.
FoUrum har tillsammans med länets anhörigkonsulenter arbetat aktivt med utveckling av
anhörigstöd. En nationell webbplattform för
anhörigstöd, Gapet, prövas i samtliga
kommuner.
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SKL har tecknat en överenskommelse med
den nationella äldresamordnaren om att
utveckla vården och omsorgen för målgruppen mest sjuka äldre. Som ett led i den satsningen har regionerna under 2011 fått medel
via SKL för att utveckla hållbara strukturer för
ledning och styrning av samverkan mellan
landsting och kommun. Jönköpings län har
fått drygt 1 miljon kronor för uppdraget.

Vuxna
Övergripande mål
FoUrum ska utveckla och förbättra formerna
för en aktiv brukar- och anhörigmedverkan,
delaktighet och inflytande.
• Inom psykiatriområdet ska verksamheten
leda till förbättrade metoder och samverkan kring unga vuxna och personer med
neuropsykiatrisk störning samt för äldre
med psykisk ohälsa.
• Inom missbruksområdet ska modeller för
lokal systematisk uppföljning utvecklas.
• Inom området Arbete och delaktighet
ska kunskaps- och metodutveckling ske
för offentlig verksamhet som syftar till
att förebygga och bryta utanförskap samt
öka människors delaktighet i samhällsliv
och arbetsmarknad.
Insatser och aktiviteter
Psykiatri

Arbetet med att utveckla brukar- och anhöriginflytande har pågått hela året. Det är
ett svårt uppdrag och det tar lång tid att få
personer med själverfarenhet mer delaktiga.
Två studiecirklar, Din egen makt och Med
starkare röst, har genomförts i Nässjö och
Aneby. Syftet med cirklarna är att uppmuntra
brukare och närstående till mer delaktighet
och inflytande. Ett öppet forum, Nya Grenar,
har skapats för att diskutera delaktighet och
inflytande. Ca 70 personer deltog vid första
träffen. Resultatet är att allt fler personer
med själverfarenhet är intresserade av att
ingå i en resursbank med personer med
egenerfarenhet.
Under 2011 har det tidigare samarbetet med
Trento i Italien utvecklats ytterligare. Som ett
resultat av studiebesök i Trento under våren
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har en tillfällig arbetsgrupp bildats. Uppdraget är att ge konkreta förslag på hur personer
med egenerfarenhet ska kunna rekryteras,
utbildas och stöttas för att fungera som konsulter i vården och omsorgen.
En särskild inflytandesamordnare med själverfarenhet har under 2011 haft uppdraget att
väcka intresset bland kommun- och landstingspersonal för att arbeta med ett ökat
inflytande för personer med psykisk sjukdom.
Utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt har genomförts för totalt 160 personer
inom psykiatrin i landsting och kommuner.
Två utbildare har anlitats av FoUrum; en med
egenerfarenhet och en arbetsterapeut. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och
kommer att fortsätta under 2012. Så kallade
återhämtningsombud finns numera i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner samt på
Psykiatriska kliniken i Jönköping. FoUrum har
ansvarat för utbildning till dessa ombud.
Samordnat kontaktmannaskap är en arbetsmodell för samordning av insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Brukarnas behov och inflytande styr planeringen
av dagliga aktiviteter. Utbildning i samordnat
kontaktmannaskap har hållits för personal
inom kommun och landsting. En utvärdering
av implementeringen av dessa båda arbetssätt har genomförts av FoUrum i Jönköping,
Mullsjö och Habo. Preliminära resultat från
utvärderingen har använts för planering av
utbildningar i övriga länet.
Under en konferens med temat äldre med
psykisk ohälsa deltog 150 personer. Konferensen utgör startpunkten för ett mer systematiskt kompetensutvecklingsarbete som
planeras under 2012.
Missbruk

Kunskap till praktik är ett nationellt, regionalt
och lokalt utvecklingsprojekt som stöds av
SKL och som syftar till att förbättra missbruks- och beroendevården i landet.

mensamt länsdokument utarbetats och
beslutats i kommuner och landsting. FoUrum
har utbildat tio metodstödjare med uppdrag
att utbilda personal i länets kommuner i evidensbaserade metoder som rekommenderas i
de nationella riktlinjerna för missbruksvården.
Ett brukarråd har bildats med stöd av FoUrum. En modell för brukarrevision har utarbetats i samråd mellan personer med själverfarenhet, Linnéuniversitet och FoUrum. Under
året har nio brukarrevisioner genomförts av
personer med egenerfarenhet i kommunala
och landstingskommunala verksamheter för
missbrukare. En chefs- och politikerdag för
att uppmärksamma och diskutera brukarmedverkan har genomförts.
En modell för lokal uppföljning av missbruksvården – LOKE – håller på att införas i fem av
länets kommuner. Arbetet leds av FoUrum.
2011 påbörjade en doktorand sitt avhandlingsarbete om vägen in i missbruk och
beroende för ungdomar. Doktoranden är placerad på FoUrum och tjänsten samfinansieras
mellan FoUrum och Hälsohögskolan.
Addiction Severity Index, ASI, är en strukturerad och standardiserad intervjumetod som
används för bedömning inom missbruksvården. Under året har fem grundutbildningar
och fyra fördjupningsdagar i ASI genomförts.
Arbete och delaktighet

Supported Employment är ett samlingsbegrepp för en viss typ av stödjande arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. FoUrum har tillsammans med FINSAM
stöttat höglandskommunernas, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans personal med
utbildning i Supported Employment.
I mars 2011 påbörjade en doktorand knuten till FoUrum ett avhandlingsarbete som
handlar om innehållet i kommunala aktiveringsprogram och ungas erfarenheter av
att delta, samt de behov som signaleras av
handläggare.

Utifrån de nationella riktlinjerna avseende
missbruks- och beroendevården har ett ge-
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Barn och unga

Övergripande mål
FoUrum ska stödja kommunernas socialtjänst
i arbetet med att utveckla och förbättra
barns psykiska och fysiska hälsa i samverkan
med Landstinget i Jönköpings län samt universitet och högskolor.
• Vi ska arbeta för förbättringar för barn
med funktionsnedsättning.
• Vi ska utveckla en hållbar och trovärdig
öppenvård.
• Vi ska stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik i kommunernas heldygnsvård.
• Vi ska erbjuda kompetensutveckling av
socialsekreterare.
• Vi ska förbättra kvaliteten i handläggning
och dokumentation.
Insatser och aktiviteter
En ny vägledning och ett metodstöd har
utarbetats för att förbättra kvaliteten i de
placeringar som görs på HVB (hem för vård och
boende). Brukarenkäter skickas regelbundet
till personer som genomgått HVB-vård och till
personer som haft öppenvårdsinsatser.
Standardiserade bedömningsinstrument att använda före och efter placering på HVB har utarbetats. FoUrum ger månadsvis kommunerna
statistik och analys av aktuella HVB-placeringar.
SKL har under tre år genomfört en stor satsning på modellområden för att utveckla
samverkan mellan skola, socialtjänst och landstingets olika verksamheter i syfte att motverka
psykisk ohälsa hos barn och unga. Jönköping
och Eksjö kommuner har deltagit i det nationella projektet. Erfarenheterna är mycket goda.
Under året har FoUrum inlett ett liknande
arbete i länet och ger i dagsläget stöd till fem
kommuner i att förbättra samverkan kring
barns psykiska hälsa.
Under 2011 har FoUrum på uppdrag av kommunerna genomfört en kartläggning av familjehemsvården i länet. Kartläggningen ligger till
grund för framtida gemensamt utvecklingsarbete. FoUrum har startat två projekt som leds
av Socialstyrelsen och Stockholms universitet.
Det ena handlar om att utveckla metoder för
att stödja läsinlärning för familjehemsplacerade
barn. Det andra projektet är en unik studie av
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sammanbrott hos barn som varit placerade i familjehem. Liknande studier har tidigare genomförts för ungdomar men inte för barn. Riktlinjer
för läkarundersökning av familjehemsplacerade barn har tagits fram i samverkan med
Landstinget. En så kallad minneslista för
personalen som placerar på familjehem har
också tagits fram via FoUrum.
Ett sätt att öka kvaliteten i handläggning och
dokumentation är att införa utredningsmodellen BBIC (Barns Behov I Centrum) som nu
är implementerad i alla kommuner. Samtliga
kommuner har en permanent licens. FoUrum
samordnar träffar och länsnätverket. Varje
termin hålls en grundutbildning i BBIC för
nyanställda.
Samverkansrutiner avseende barn till föräldrar med psykisk ohälsa har utarbetats tillsammans med Landstinget.
FoUrum har tagit fram ett informationsmaterial särskilt anpassat för barn med titeln ”En
liten bok om utredning”. Boken har under
2011 sålts till många kommuner runt om i
Sverige.
Arbetet med kompetenshöjning av länets
socialsekreterare har inletts. 130 socialsekreterare som arbetar som barnhandläggare
omfattas av en stor kompetenssatsning finansierad av Europeiska socialfonden – projektet
Närd inte tärd. Mobiliseringsfasen avslutades
i slutet av 2011. Samtliga kommuner i länet
har besökts, målgruppen är kartlagd, projektorganisationen är byggd och utbildningsbehovet har analyserats. En deltagarorienterad
utvärdering av projektet har startat. Projektet
pågår 2011-2013.
En av FoUrums FoU-ledare har lett en forskningsstudie tillsammans med socionomerna
på familjecentralerna i Jönköping. I en rapport som publicerades i september visas hur
det generella förebyggande arbetet bedrivs
på familjecentralen, till exempel finns ett
tidigt socialt stöd för familjer som behöver
extra stöd.
Ett arbetsmaterial för lokal uppföljning av
familjecentralernas arbete har tagits fram av
FoUrum. Arbetet genomfördes i samband

ÅRSREDOVISNING 2011 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

med en översyn av överenskommelserna
mellan de organisationer som samverkar
inom familjecentralerna i länet. Materialet
kommer att användas regelbundet som ett
led i förbättringsarbetet.
2011 påbörjade en doktorand knuten till
FoUrum ett avhandlingsarbete som handlar
om vad som är viktigt i samband med att
barn och unga placeras i dygnsvård.
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Delar av projektet är inriktat på föreställningar kring etnicitet och kultur gällande ungdomar med erfarenheter från HVB-hem.
Ett annat avhandlingsarbete som pågår med
koppling till vår verksamhet handlar om barn
som bevittnat våld på landsbygden. I studien
intervjuas barn, våldsutsatta föräldrar och
socialsekreterare om de sociala nätverkens
betydelse för barnen.
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Kurs och konferens
Kurs och konferens är den funktion inom
Primärkommunala nämndens ansvarsområde som samordnar primärkommunernas
personal- och kompetensutveckling samt
samordnar konferenser och seminarier inom
Regionförbundet Jönköpings läns verksamhetsområden.
Kurs och konferens erbjuder ett brett och
verksamhetsanpassat utbildningsutbud,
baserat på bland annat kommunernas behov
och önskemål.

Samarbete
Kurs och konferens har en kontinuerlig dialog
med Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, om att de ska förlägga utbildningar och
seminarier i Jönköpings län.
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Samarbete finns även med Region Halland och
Regionförbundet Södra Småland när det gäller
att samordna utbildningar och konferenser.

Antal kurser och konferenser
82 kurser och 4 konferenser har genomförts
– en fördubbling av utbildningar jämfört med
de 41 som genomfördes 2010.
Statistik över hur länets 13 kommuner använt
sig av kurs- och konferensverksamheten
redovisas i bilaga 3.

Personal
Personalstyrkan har från och med halvårsskiftet 2011 halverats från två heltider till 0,75
procent.
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Utbildning till och med gymnasienivå
För området Utbildning till och med gymnasienivå finns en person anställd på 25 procent. Samverkan sker med länets skolchefer
för att i första hand skapa en gemensam
plattform för utbildningsfrågor av strategiskt
regionalt intresse.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att stödja strategisk utveckling av utbildningsområdet i länets kommuner genom omvärldsbevakning.

Insatser och aktiviteter
Samtliga kommuner utom Tranås har tecknat
ett avtal i samverkan med Landstinget i Jönköpings län om naturbruksgymnasierna i länet.
Under året har skolcheferna haft sex länsträffar och vid två tillfällen har även politikerna i
varje kommuns barn- och utbildningsnämnd
deltagit. Fokus har legat på den nya skollagen och de nya reformerna inom förskola och
skola samt implementeringen av dessa.
Vid ett par tillfällen har forskare bjudits in för
att berätta om aktuella forskningsområden
inom undervisning och lärande och vad som
påverkar elevernas studieresultat. Företrädare för SKL har medverkat vid två av länets
skolchefsträffar och har då pratat om det nya
läraravtalet och införandet av lärarlegitimation.
I början av året genomfördes en länsövergripande lärarkonferens i Jönköping om GY
2011 (Gymnasieskola 2011) i samarbete med
Skolverket. Konferensen syftade till att informera om den nya skollagen, studievägar och
nya programstrukturer samt examensmål och
ämnesplaner.
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Ett länsövergripande projekt i sex- och
samlevnadsundervisning i samverkan mellan Landstinget och kommunerna i länet har
startat under året. Syftet med arbetet är att
uppnå en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning i hela länet. Utbildningar har
genomförts riktade till kontaktpersoner (lärare) i länets skolor. Utvecklingsarbete inom
detta område har startat på ett flertal skolor
i kommunerna. En hemsida har upprättats
kring ämnet där lärare bland annat kan få
metodstöd.
Under hösten har projektet ”Det handlar
om kärlek”, ett förebyggande arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck i skolan, genomförts på en gymnasieskola i Jönköping.
Projektet fortsätter på andra skolor i länet
under 2012. Det är Polismyndigheten i Jönköpings län i samverkan med Rädda barnen
som driver projektet. Projektet finansieras av
Länsstyrelsen. Regionförbundets representant sitter med i styrgruppen.
Tillsammans med forskare från högskolorna
har seminarier genomförts för att identifiera
forskningsområden av intresse för länets
kommuner och landsting. Resultatet av arbetet kommer att användas för ansökningar
av forskningsmedel till olika forskningsfinansiärer. En ansökan till Folkhälsoinstitutet har
genererat fyra miljoner till ett forskningsprojekt som handlar om stöd till familjer med
funktionshindrade barn. En del av medlen
går till en doktorand som finns på FoUrum.
Arbetet genomförs i samarbete med CHILD
inom handikappvetenskap på Högskolan för
lärande och kommunikation i Jönköping.
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Bilaga 1
Politiska uppdrag och möten
Regionstyrelsens presidium
Ordförande: Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryd
1:e vice ordförande: Anders Pansell (kd),
Landstinget
2:e vice ordförande: Elin Lagerqvist (s),
Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryd
Övriga ledamöter: 1:e vice ordförande
Anders Pansell (kd), Landstinget, 2:e vice
ordförande Elin Lagerqvist (s), Jönköping
samt Lars Isaksson (s), Landstinget och
Ann-Mari Nilsson (c), Jönköping
Alexander Lowejko (v), Nässjö, Esse Petersson (fp), Landstinget, Björn Fälth (sd), Vetlanda och Kajsa Carlsson (mp), Landstinget
har haft insynsplatser.

Beredningar
RUP-beredning
Bengt Dahlqvist (m), Anders Pansell (kd),
Elin Lagerqvist (s), Lars Isaksson (s), AnnMari Nilsson (c), Alexander Lowejko (v), Esse
Petersson (fp), Björn Fälth (sd), Kajsa Carlsson (mp), Anders Gustafsson (m), Anna-Carin
Magnusson (s), Lennart Bogren (c), Stefan
Gustafsson (kd) och Ulla Gradeen (s)

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdde vid åtta tillfällen under det gångna
verksamhetsåret.

Primärkommunala nämndens presidium
Ordförande: Hans-Göran Johansson (c),
Värnamo
Vice ordförande: Marie Johansson (s),
Gislaved

Primärkommunala nämndens
sammanträden
Under verksamhetsåret 2011 sammanträdde
Primärkommunala nämnden vid fem tillfällen.
Primärkommunala nämndens presidum sammanträdde vid fyra tillfällen.

Större seminarier och konferenser
2011-04-15: Regiondag om regionfrågan
2011-06-21: Seminarium Framtiden stavas
Kina (Internationell samverkan)
2011-10-21: Regiondag om kompetensförsörjning (Arbetsmarknad och kompetensförsörjning)
2011-11-10: OECD-konferens
(samarrangemang mellan länen Kronoberg,
Blekinge, Jönköping och Kalmar)

Regionstyrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret 2011 sammanträdde
Regionstyrelsen vid sex tillfällen. Två av
dessa kombinerades med temainformationer.
2011-01-13 i Jönköpings kommun
2011-02-24 i Nässjö kommun, tema Regional
utvecklingsstrategi för Jönköpings län – RUP
blir RUS
2011-04-28 i Tranås kommun
2011-06-01 i Habo kommun
2011-09-22 i Värnamo kommun, tema RUSarbetet samt Vandalorum
2011-11-17 i Tranås kommun
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Representation
Brysselkontoret

Stambanan.com

Anders Pansell (kd) och Elin Lagerqvist (s)

Bengt Dahlqvist (m)

Sydsam

Baltic Link

Bengt Dahlqvist (m), Anders Pansell, (kd) och
Elin Lagerqvist (s)

Bengt Dahlqvist (m)

SydSams utjämningskommitté
Elin Lagerqvist (s)

Högskolan för lärande och
kommunikation
Bengt Dahlqvist (m)

ALMI invest (Småland och Öarna)
Ledamot: Lars Isaksson (s)
Ersättare: Anders Pansell (kd)

Kreditgarantiföreningen
Stefan Gustafsson (kd)
Lars Isaksson (s)
Annika Larsson, regiondirektör

Strukturfondspartnerskap
Bengt Dahlqvist (m) och Lars Isaksson (s)

Europakorridoren
Ledamot: Bengt Dahlqvist (m)
Ersättare: Ulla Gradeen (s)
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Bilaga 2
Beviljade projektmedel
Projektägare

Beviljade projekt 2011
(2011 års anslag)

Beslutad
summa, tkr

EU-finansiering

Livsmiljö och attraktivitet
Leader Linné

Information och
kommunikation

100

Leader Västra Småland

Göra det omöjliga möjligt

248

Destination Jönköping

SpelArena – Entreprenörd

356

Astrid Lindgrens hembygd

Informationsinsatser
Astrid Lindgrens hembygd

50

Eksjö Animation

Eksjö Animation

70

Föreningen Sommenbygd

Utökad information och
kommunikation

216

Regionförbundet
Jönköpings län

Strategi för kulturella
och kreativa näringar

100

Södra Vätterbygdens
Folkhögskola

Dag Hammarskjöldsvecka

Smålands Turism AB

Charterturism F-län

220

Smålands Turism AB

Smålands Resort Herrgårdar

250

Fenix Kunskapscentrum

Världskonferens

99

V.art ekonomisk förening

V.art 11 Konsten som
drivkraft

50

Stiftelsen Smålands
Konstarkiv

Att tillgängliggöra
Smålands Konstarkiv

75

Film i Jönköpings län

Nordiskt branschcentrum

Värnamo Näringsliv AB

Konceptkontor

51

Teaterandan i Gnosjö

Tidsandan – generationsskifte

50

Studiefrämjandet
Småland Gotland

SpelArena

592

Jönköpings läns museum

Visuell historia

100

Landstinget
Jönköpings län

Smålandsled – utveckling av
vandringsleder i Jönköpings län

213 Landsbygdsprogrammet

50

153

3 043

Totalt Livsmiljö och attraktivitet
Kommunikationer
Internationella
Handelshögskolan

Tillgänglighet – Tillväxt –
Planering

584

Nässjö Näringsliv AB

Tre starka logistikkort

158

Eksjö kommun

CIP Checkport

100

Sävsjö kommun

Medverkan vid Nordic Rail

Internationella
Handelshögskolan

Tillgänglighet Innovation
Planering

Totalt Kommunikationer
45

52
723
1 617
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Näringsliv
Eksjö kommun

Vizualisation Center

Stiftelsen Träcentrum
Nässjö

Processledning för
utveckling inom träindustrin

Science Park Jönköping

Business Incubator

Regionförbundet
Jönköpings län

Tillväxtarenor

Swerea/SWECAST

Förstudien Kesme

Regionförbundet
Jönköpings län

Företagsjouren 2012-2013

125 Regionalfonden
1 143 Regionalfonden
700
1 500 Regionalfonden
50 Regionalfonden
1 100

Habo kommun

Tillväxtarena Habo

100

Eksjö kommun

Trästad 2012

225 Regionalfonden

Aluminiumriket Sverige

Hyttstandard

100

Ung Företagsamhet F-län

UF-Entreprenörskap

650

Regionförbundet
Södra Småland

Funktionsanlays

Internationella
Handelshögskolan

Att hjälpa små och
medelstora företag realisera
tillväxt

ALMI

VVV Framåt

EEN

BATMAN

LTV/VVV Framåt

Samverkansuppdrag

50
318 Regionalfonden

1 500 Regionalfonden
87
559
8 207

Totalt Näringsliv
Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Jönköpings kommun

Ung Arena

Jönköpings kommun/
Upptech

Förstudie kring ett regionalt
perspektiv på teknik- och
naturkommuner

Gnosjö kommun

Yrkesåret

997

Sävsjö kommun

Ingjuta

125 Socialfonden

Regionförbundet
Jönköpings län

Koordinering av länets
behov av yrkeskompetenser

750

Polymercentrum Sverige AB

Validering steg 2

100

HSO

Fia me knuff

100

Skärteknikcentrum

FIA

200

GnowHow Gislaved AB

Validering i den Plåtbearbetande industrin

100

Studieförbundet
Vuxenskolan

Livsenergi

110 Socialfonden

Swerea/SWECAST

DFI

250

Totalt Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
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531
75

3 338

46

Internationell samverkan
Regionförbundet
Jönköpings län

Internationell samverkan

Totalt Internationell
samverkan

1 500
1 500

Skrivarstöd

149

Totalt

17 854

Främja Kvinnors Företagande
Projektägare

Beviljade projekt

NUVAB

Kvinnligt nätverk i Vetlanda

Eksjö.nu

Tänk stort – tänk större

Eksjö kommun

Kreativa kvinnor

Gislaveds näringsliv AB

Kvinnligt företagande i
Västra Småland

151

Winnet

Bruka, bevara, utan att
förbruka

50

Sävsjö näringsliv AB

Qraftfulla.nu

51

TUC Sweden AB

Kvinnors företagnade
– framgång genom utveckling

Celavi verksamhetsutveckling

Kraftverk för att främja
kvinnors företagnade

66

Stiftelsen Smålands
utvecklingsakademi

Situationsanpassad affärsutveckling gröna, kreativa och
nya näringar

38

Totalt Främja Kvinnors Företagande

47

Beslutat
belopp, tkr
67
138
52

127

740
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Bilaga 3
Kurs och konferens: Kommunernas deltagande i kurser 2011
Antal deltagare

3,4

20,5

1

Eksjö

96

3,3

5,8

11

218

7,6

8,2

9

Gnosjö

87

3,0

9,9

6

Habo

70

2,4

10,0

5

538

18,7

4,9

13

Mullsjö

60

2,0

11,9

3

Nässjö

165

5,7

6,2

10

Sävsjö

93

3,2

8,6

8

Tranås

95

3,3

5,4

12

Vaggeryd

167

5,8

14,8

2

Vetlanda

246

8,6

9,6

7

Värnamo

293

10,2

10,3

4

Externa 3 deltagare

645

10,3

Totalt 4

3
4

Placering

99

Jönköping

2

Procent (%) 2

Aneby

Gislaved

1

Procent (%) 1

2 872

I förhållande till totala antalet kursdeltagare
I förhållande till totala antalet anställda i kommunen
I ”Externa” ingår deltagare från Regionförbundet Jönköpings län
Deltagare på Lärarkonferensen GY2011 (ca 1500) är inte inräknade
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Bilaga 4
Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län 2011

Till revisionsberättelsen hör bilagan:
Revisionsrapport ”Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2011”
49
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Bilaga 5
Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden 2011

Till revisionsberättelsen hör bilagan:
Revisionsrapport ”Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2011”
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PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 85-121
Tid:

2012-06-12, kl 13:00-17:05

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Årsredovisning 2011 – Regionförbundet – ansvarsfrihet
§ 98
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2011
Dnr
LJ2012 från Regionförbundet.
/646
Jäviga ledamöter deltar ej i beslutet.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda
ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011,
att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning
till handlingarna.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Vid protokollet

Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Agneta Johansson

