
RAPPORT 2014:01
Godkänd av Regionstyrelsen 24 april 2014

Årsredovisning 2013
REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN



Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2014 
Foto: www.smalandsbilder.se. Illustration sidan 27: Frida Axell 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping | Besöksadress: Västra Storgatan 18 A
Tel: 036-10 75 57 | Fax: 036-10 20 16 | E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se
Hemsida: www.regionjonkoping.se | Twitter: @regionforb_jkpg



3ÅRSREDOVISNING 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Innehåll

Regionförbundets ordförande har ordet 4

Regionförbundets verksamhet 6
 Uppdrag och verksamhet 6
 Regional och kommunal utveckling 6
 Regional utvecklingsplanering 6
 Strategi, samordning och stöd 6
 Organisation 7
 Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län 2013 8
 Primärkommunala nämnden 2013 9

Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys 10

Resultaträkning 13

Balansräkning 14

Finansieringsanalys 15

Noter 17

Effektmål 19

Regional utveckling 21
 Resultaträkning för Regional utveckling 22
 Livsmiljö och attraktivitet 23
 Näringsliv 25
 Kommunikationer 27
 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 28
 Internationell samverkan 29
 Projektverksamhet 30

Kommunal utveckling  31
 Ordförande har ordet 31
 Resultaträkning för Kommunal utveckling 32
 FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten 33
 Utbildningssamordning 39
 Miljösamverkan f 40
 Kurs och konferens 40

Bilaga 1: Politiska uppdrag, möten och representation 41

Bilaga 2: Kurs och konferens: Kommunernas deltagande i kurser 2013 43

Bilaga 3: Beviljade projektmedel 44

Bilaga 4: Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län 2013 46

Bilaga 5: Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden 2013 47



4 ÅRSREDOVISNING 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

2013 har varit ett planernas 
och strategiernas år. I juni 
fastställde Regionstyrelsen den 
regionala utvecklingsstrategin, 
RUS, för Region Jönköping. 
Inom de strategiska områdena 
ska handlingsplaner nu se till 
att det vi är överens om ska 
göras blir gjort, och det  
arbetet tar fart på allvar 2014. 

Likaså skrev vi tillsammans med övriga region- 
förbund i Småland och Gotland fram ett nytt  
regionalt strukturfondsprogram för investeringar i 
tillväxt och sysselsättning för perioden 2014–2020.

Under hösten fastställde Regionstyrelsen även försla-
get till regional transportplan för Jönköpings län för 
planeringsperioden 2014–2015. Parallellt med denna 
har Trafikverket arbetat fram ett förslag till nationell 
plan. Regionförbundet har aktivt följt och deltagit i 
detta arbete och på ett tydligt sätt lyft fram behoven 
hos länets järnvägssystem. I förslaget till nationell plan 
finns planerade åtgärder både på Jönköpingsbanan 
och Y:et (Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping).

Götalandsbanan är en strategisk utvecklingsfråga för 
Jönköpings län, och Regionförbundet har under året 
tillsammans med Jönköpings kommun och andra 
berörda kommuner och regioner på olika sätt lobbat 
och jobbat för att hela Götalandsbanan ska planeras 
och byggas.

Som kunde förutses redan i slutet av 2012 har 2013 
delvis präglats av en svag konjunktur. Regionförbun-
dets initiativ att avsätta projektpengar för kompetens-
utveckling för anställda har därför varit välkommet 

och medverkat till att företagen har kunnat stärka sin 
kompetens och konkurrenskraft och att arbetstillfäl-
len har kunnat räddas.

Företagsjouren har även under 2013 medverkat till 
att ett antal företag i länet har räddats och arbetstill-
fällen säkrats.

Det ekonomiska resultatet för 2013 resulterade i ett 
överskott på 1,6 miljoner kronor. Resultatet ligger 
därmed glädjande nog i samma nivå som föregående 
år och ger goda förutsättningar för ett balanserat 
resultat även 2014. 

Efter den kraftiga resultatförbättring som gjordes 
2012 har Regionförbundets ekonomiska situation 
varit stabil. Överskottet på 1,6 miljoner kronor kan i 
stort sett hänföras till området regional utveckling. 

Även den primärkommunala nämndens verksam-
het inom området kommunal utveckling har under 
2013 fortsatt att utvecklas. För området finns ett litet 
överskott, och detta innebär att samtliga fyra verk-
samhetsår för denna del av verksamheten kunnat 
uppvisa ekonomisk balans. 

Nu lägger vi verksamhetsåret 2013 till handlingarna 
och ser fram emot ett 2014 i förändringens tecken. 
Arbetet med att bilda region i Jönköpings län pågår 
för fullt och från 1 januari 2015 har länet en ny kraft-
full organisation med samlat ansvar för hälso- och 
sjukvård samt regional utveckling och tillväxt. 2014 
blir därmed Regionförbundets sista verksamhetsår. 
Den 31 december ska organisationen vara avvecklad 
och verksamhet och personal överflyttad till den nya 
regionkommunen Region Jönköpings län. 

 
Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län

 Regionförbundets ordförande har ordet11
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Uppdrag och verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för sam-
verkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här 
samlas 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 samordna tillväxtarbetet och främja hållbar 
utveckling. På våra medlemmars uppdrag ska vi 
företräda och samla regionen samt stödja och driva 
tillväxtarbetet mot målet en snabbare, öppnare och 
smartare region.

Ytterst handlar det regionala utvecklingsarbetet om 
att Jönköpings län ska ha en hållbar utveckling och 
tillväxt som ger ökad attraktionskraft, konkurrens-
kraft och sysselsättning samt skapar bästa möjliga 
förutsättningar för länets invånare att kunna leva ett 
gott liv.

Regional och kommunal utveckling
Regionförbundets verksamhet omfattar två verk-
samhetsgrenar – regional utveckling och kommunal 
utveckling. 

Inom regional utveckling finns fem strategiska ut-
vecklingsområden: livsmiljö och attraktivitet,  
näringsliv, kommunikationer, internationell samver-
kan samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Till Regionstyrelsen finns en primärkommunal 
nämnd (PKN) som ansvarar för kommunal samord-
ning och utveckling inom FoUrum – utvecklings-
plattform för socialtjänsten, Miljösamverkan f, liksom 
för områdena kurs och konferens samt utbildning till 
och med gymnasienivå.

Regional utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regionför-
bundet 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. Region-
förbundets strategiska utvecklingsarbete utgår från 
RUS, som därmed är ett viktigt styrinstrument i 
verksamheten.

Regionförbundet har även ansvaret för den övergri-
pande planeringen och prioriteringen av länets trans-
portinfrastruktur samt 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 medlem-
marnas intressen i länsgemensamma frågor.

 Regionförbundets verksamhet12
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Verksamheten är organiserad i två avdelningar: Re-
gional utveckling, som styrs politiskt av Regionsty-
relsen och Kommunal utveckling, som styrs av PKN 
(Primärkommunala nämnden).

Organisation
Regionstyrelsen är Regionförbundets beslutande 
församling. Den består av 33 ledamöter och 33 ersät-
tare från länets kommuner och landsting. Styrelsen 
sammanträder fem gånger om året.

Regionstyrelsen har ett arbetsutskott, som bland an-
nat ska bereda styrelseärenden, samt en primärkom-
munal nämnd. Den operativa verksamheten leds av 
regiondirektören. Politiska beredningar tillsätts vid 
behov.

Styrelse

Regiondirektör

Stab
Information, Ekonomi, Administration

Regional utveckling
Livsmiljö och attraktivitet

Kommunikationer
Näringsliv

Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning

Internationell samverkan

Kommunal utveckling
FoUrum – utvecklingsplattform

för socialtjänsten
Kurs och konferens

Utbildning till och med 
gymnasienivå

Miljösamverkan f

Arbetsutskott

Primärkommunal
nämnd
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Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län, januari 2013

Regionstyrelsen är Regionförbundets högsta beslutande församling och består av 33 ledamöter  
samt 33 ersättare.

Margareta Andersson (KD), Nässjö 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
Anders Karlgren (M), Landstinget 

Agneta Karlsson (M), Gislaveds kommun
Anders Karlsson (S), Tranås 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

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
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 Rydberg (S), Jönköpings kommun (Tjänstledig 
1/5-31/12) 
Diana Laitinen Karlsson (S), Eksjö 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

Ordinarie ledamöter

Ersättare
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Primärkommunala nämnden, januari 2013

Till Regionstyrelsen finns en särskild primärkommunal nämnd för att utveckla och samordna primärkommu-
nal verksamhet  inom FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten samt Miljösamverkan f, liksom inom 
områdena kurs och konferens samt utbildning till och med gymnasienivå.

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

Tommy Bohman (S), Vetlanda kommun
Lars-Erik Fälth (C), Aneby kommun
Henrik Jansson (M), Mullsjö kommun
Börje Malmborg (KD), Gislaveds kommun

Arne Ottosson (M), Gnosjö kommun
Gunnar Pettersson (S), Habo kommun
Eva-Lena Österljung (S), Eksjö kommun

Ordinarie ledamöter

Ersättare
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Övergripande bedömning
Årsredovisningen för Regionförbundets verksamhet 
omfattar regional utveckling (Regionstyrelsen) och kom-
munal utveckling (Primärkommunala nämnden, PKN).

Det ekonomiska resultatet för 2013 resulterade i ett 
överskott på 1,6 miljoner kronor. Resultatet ligger 
därmed i samma nivå som föregående år. Efter den 
kraftiga resultatförbättring som gjordes 2012 har 
Regionförbundets ekonomiska situation varit stabil. 
För det första halvåret 2013 redovisades ett överskott 
på 0,5 miljoner kronor och helårsresultatet blev något 
bättre än förväntat. 

Överskottet på 1,6 miljoner kronor kan i stort sett 
hänföras till regional utveckling. För kommunal ut-
veckling finns ett litet överskott och detta innebär att 
samtliga fyra verksamhetsår för denna del av verk-
samheten kunnat uppvisa ekonomisk balans. 

Liksom 2012 har en allmän återhållsamhet på 
kostnadssidan och ett lågt utfall för köpta tjänster 
för den del av verksamheten som finansieras via 
medlemsavgifter begränsat kostnadsutfallet. Höga 
ränteintäkter som följd av god likviditet och ett 
aktivt arbete med ränteplaceringar har trots ett lågt 
ränteläge också bidragit till det positiva resultatet. 
Den höjning av medlemsavgifterna som beslutades i 
2013 års budgetarbete har också lagt en grund till ett 
bestående stabilt ekonomiskt läge.

Regionförbundets projektverksamhet har varit omfat-
tande inom såväl regional- som kommunal utveckling. 
Projektverksamheten har i stort sett kunnat bedrivas 
via erhållna projektmedel och därmed uppstår ett 
nollresultat för denna del av verksamheten. Inom 
kommunal utveckling utgörs större delen av verksam-
heten av projektverksamhet, medan projektverksam-
heten inom regional utveckling utgör knappt hälften 
om man ser till omsättningen i kronor. Som följd av 
den ökade projektverksamheten har Regionförbun-
dets omsättning under året ökat med 17 procent till 
67,7 miljoner kronor.

I och med överskottet 2013 ökar det egna kapitalet 
till 22,5 miljoner kronor. Regionförbundets under-
skott åren 2010 och 2011 innebar en minskning av 
det egna kapitalet med sammanlagt 6 miljoner kro-
nor och överskotten 2012 och 2013 har bidragit till 
att en stor del av det egna kapitalet återställts.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifterna från länets kommuner och från 
Landstinget ökade med drygt 2 miljoner kronor  
utöver indexuppräkning som följd av den höjning 
som beslutades i budgetarbetet inför 2013. Detta 
beslut togs i början av 2012 och grundade sig på den 
obalans i ekonomin som fanns i 2010 och 2011 års 
bokslut och där vissa beslutade kostnadsposter inte 
finansierats via motsvarande höjning av medlems-
avgifterna. Enligt förbundsordningen står kommu-
nerna för 2/3 och Landstinget för 1/3 när det gäller 
avgiften till den del av verksamheten som ligger under 
Regionstyrelsen. 

Medlemsavgiften till den Primärkommunala nämn-
dens ansvarsområde betalas fullt ut av kommunerna 
och har enbart indexuppräknats mellan åren. Fördel-
ningen mellan länets kommuner bygger på skattekraf-
ten i respektive kommun.

En stor del av 2013 års intäkter avser projektmedel 
som tagits i anspråk under året. De projektmedel 
som förbrukats består både av nya projektmedel som 
erhållits under 2013 och av gamla projektmedel som 
tidigare erhållits i form av förskott och som funnits 
reserverade i balansräkningen vid årets ingång.

Utöver projekt som bedrivs i egen regi finansierar 
Regionförbundet projekt där andra organisationer 
är projektägare. De projektmedel som nyttjats under 
2013 kommer huvudsakligen från Landstinget, Till-
växtverket, EU, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt från länets kommuner.

Totalt sett är verksamhetens intäkter betydligt högre 
än budgeterat. Detta beror på att omfattningen av 
projektverksamheten är svår att i förväg förutse och 
tidpunkten då projektmedel erhålls och tas i anspråk 
kan oftast inte fastställas när budgeten beslutas. Mot-
svarande avvikelse från budgeterat belopp finns på 
kostnadssidan. 

Ränteintäkterna uppgår till drygt 1,6 miljoner kronor. 
Större delen av de likvida tillgångarna har under året 
varit placerade i bundna ränteplaceringar. Även om 
det allmänna ränteläget varit lägre än föregående år 
har ränteintäkterna blivit högre än förväntat som följd 
av att likviditeten varit god och genom avkastning på 
tidigare gjorda placeringar som bundits i det högre 
ränteläge som rådde under 2012.

 Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys13
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Utöver den projektverksamhet som finansieras med 
landstingsmedel har utbetalningar på 15,3 miljoner kro-
nor verkställts av statliga projektmedel (1:1-anslaget). 
Dessa utbetalningar ligger utanför Regionförbundets 
ekonomiska redovisning och ingår därför inte i resultat- 
och balansräkningen. Maximalt anslag som varit möjligt 
att utnyttja i form av utbetalningar uppgår till 16,3 mil-
joner kronor. Under 2013 har Regionförbundet fattat 
beslut som uppgår till 15,3 miljoner kronor avseende 
projekt inom ramen för detta anslag.

Likviditet
Likviditeten är fortsatt mycket god. De likvida med-
len uppgick den 31 december 2013 till 57,1 miljoner 
kronor. Av dessa var 43,5 miljoner kronor placerade i 
korta räntebärande produkter i enlighet med gällan-
de placeringspolicy. Sedan föregående årsskifte har 
likviditeten ökat med 6,8 miljoner kronor. Den goda 
likviditeten beror till viss del på att projektmedel i 
många fall utbetalas som förskott och då finns i  
balansräkningen i avvaktan på att de ska tas i anspråk 
för beslutade projektändamål.

Väsentliga personalförhållanden
Medelantalet anställda var 30,3 under 2013.  
Ökningen från föregående år då medelantalet  
anställda var 26,8 beror på att fler visstidsanställda ar-
betat i projekten inom kommunal utveckling. Antalet 
män uppgick till 10,7 och antalet kvinnor till 19,6.

Flera av anställningarna är tidsbegränsade och kopp-
lade till uppdrag. Antalet personer med tillsvidarean-
ställning uppgick vid årsskiftet till 18. 

Medelantalet anställda inom verksamhetsområdet 
regional utveckling uppgick 2013 till 17,3. Mot-
svarande värde för kommunal utveckling (PKN:s 
ansvarsområde) uppgick till 13,0. Utöver de anställda 
fanns det vid årsskiftet 40 personer sysselsatta med 
olika tjänstgöringsgrad inom detta verksamhetsom-
råde. Dessa personer var inhyrda från länets kommu-
ner, landsting och högskola.

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för personal består dels av personer som 
är tillsvidare- och visstidsanställda av Regionförbundet; 
dels av inhyrd personal som har sin grundanställning 
i andra organisationer (främst länets kommuner). 
Personalkostnaderna för den del av verksamheten som 
avser projektverksamhet har ökat under året. Denna 
kostnadsökning påverkar inte det ekonomiska resultatet 
eftersom det finns motsvarande intäktsökning i projekt-
verksamheten.

All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Under 2013 
ökade kostnaderna något eftersom projektverksam-
heten inom kommunal utveckling successivt ökat i 
omfattning de senaste åren och som följd av detta blev 
det under 2013 full hyreseffekt för det byte av lokaler 
som gjordes under 2012.

Under 2012 erhölls en återbetalning från AFA För-
säkring. Någon återbetalning har inte varit aktuell för 
Regionförbundets del under 2013, men enligt prelimi-
närt besked skulle det kunna vara aktuellt med en ny 
återbetalning under 2014.

En osäkerhet har under en längre tid funnits i den 
fordran som finns på Länsteknikcentrum i form av ett 
aktieägartillskott från 2011. Efter besked om att detta 
aktieägartillskott sannolikt inte kommer att återfås har 
en nedskrivning av hela beloppet gjorts och resultatet 
har därmed belastats med 437 000 kronor. En ned-
skrivning av Regionförbundets förlagsinsats i Kredit-
garantiföreningen har dessutom gjorts med 50 000 
kronor. Den återstående förlagsinsatsen på 450 000 
kronor beräknas att återfås när föreningen avvecklas, 
vilket är tänkt att ske under 2014.

Efter besked från pensionsförvaltaren KPA har 
pensionsskulden uppräknats med ett engångsbelopp 
på 560 tusen kronor. Denna kostnad är av engångska-
raktär och är en följd av sänkt diskonteringsränta (så 
kallad Ribs-effekt). Räntan är en av komponenterna i 
beräkningen av det framtida pensionsåtagandet och när 
ränteläget långvarigt ligger på en låg nivå måste skulden 
räknas upp mer än när räntan ligger på en normal nivå.

Nedskrivningarna och Ribs-effekten redovisas som 
finansiella kostnader i resultaträkningen.  
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Sjukfrånvaron hos de anställda är relativt låg. Den 
totala sjukfrånvaron i relation till sammanlagd 
arbetstid uppgår till 3 procent, vilket är något högre 
än föregående år. Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer uppgår till 57 procent (69 procent 
föregående år). Det bör noteras att eftersom antalet 
anställda inte är så många påverkar en enskild lång-
tidssjukskrivning värdena i ganska stor omfattning.

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4 procent och 
för män till 1 procent.

I åldern 20-29 år uppgår sjukfrånvaron till 0 procent; 
i åldern 30-49 år till 3 procent och i åldern över 50 år 
till 4 procent.

Bedömning inför 2014
Det stabila ekonomiska läget 2013 ger goda för-
utsättningar för ett balanserat resultat även 2014. 
Intäkterna i form av medlemsavgifter har indexupp-
räknats för att täcka avtalseffekter på lönesidan och 
förväntad inflation. Ett förväntat lägre ränteläge än 

2013 ger minskade ränteintäkter, men de  
engångsposter i form av ränteeffekt på pensionsskul-
den och nedskrivning av aktieägartillskott som belas-
tat 2013 års resultat lär inte förekomma under 2014.

Nya projektmedel som förväntas komma under 2014 
utgör tillsammans med redan erhållna, förskotterade 
projektmedel en bra förutsättning för en omfattande 
projektverksamhet även under 2014.

Vid ingången av 2014 finns inga vakanser på per-
sonalsidan. Vid full bemanning under hela året blir 
personalkostnaderna något högre än under 2013, 
men detta ryms inom 2014 års budget. 

En osäkerhet som kan finnas under 2014 är even-
tuella omställningskostnader när organisationen i 
sin nuvarande form upphör och integreras i den nya 
regionkommunen. 
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 Resultaträkning (tkr)14

 
Not

 
2013

 
2012

Budget  
2013

1
Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter från kommuner 
och landsting

18 550 15 800 18 550

Erhållna utnyttjade projektmedel 
(från Landstinget)

2 8 068 4 947 7 500

Försäljning av varor och tjänster 3 2 444 2 998 3 400
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 37 242 32 351 25 940
Summa verksamhetens 
intäkter

66 304 56 096 55 390

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -1 972 -1 768 -1 750
Köpta tjänster 6 -22 371 -22 306 -18 700
Kostnadsförda projektmedel 2 -8 068 -4 947 -7 500
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -20 770 -19 028 -19 500
Pensionskostnader inklusive  
särskild löneskatt

7 -1 749 -1 175 -1 350

Övriga kostnader 8 -9 918 -6 476 -7 220
Summa verksamhetens  
kostnader

-64 848 -55 700 -56 020

Avskrivningar 1, 9 -304 -352 -370

Verksamhetens  
nettoresultat

1 152 44 -1 000

Finansiella intäkter 1 582 1 623 1 250
Finansiella kostnader -1 154 -147 -250

Resultat efter  
finansiella poster

1 580 1 520 0

Årets resultat 1 580 1 520 0
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Not 2013-12-31 2012-12-31
1

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 1 049 1 353
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran 11 451 501
Summa anläggningstillgångar 1 500 1 854

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 12 29 242 28 288
Övriga kortfristiga fordringar 3 184 2 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 8 872 5 079
Kortfristiga placeringar 14 43 500 42 500
Kassa och bank 13 638 7 823
Summa omsättningstillgångar 98 436 86 568

Summa Tillgångar 99 936 88 422

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital 20 957 19 437
Årets resultat 1 580 1 520
Summa Eget kapital 15 22 537 20 957

Avsatt till pensioner, KPA 5 659 4 051
Summa avsättningar 5 659 4 051

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 468 6 555
Erhållna, ej beslutade projektmedel 2 1 041 10 826
Beviljade, ej utbetalda projektmedel 2 13 099 3 882
Övriga kortfristiga skulder 16 44 264 40 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 868 1 817
Summa kortfristiga skulder 71 740 63 414

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 99 936 88 422

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

 Balansräkning (tkr)15
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 Finansieringsanalys (tkr)16

2013 2012

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter 66 304 56 096
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -64 848 -55 700
Netto 1 456 396

Finansiella intäkter 1 582 1 623
Finansiella kostnader -1 154 -147

Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet
Ökning av kortfristiga fordringar -6 053 -23 306
Ökning av övriga kortfristiga skulder 8 326 14 891
Summa 2 273 -8 415

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 157 -6 543

Investeringsverksamheten
Försäljning/inköp av materiella tillgångar 0 10
Nedskrivning av finansiella tillgångar 50 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 50 10

Finansieringsverksamheten
Förändring av avsättningar 1 608 589
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 608 589

Årets kassaflöde 5 815 -5 944

Likvida medel vid årets början 7 823 13 767
Likvida medel vid årets slut 13 638 7 823



Foto: Slattner
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Not 1 Redovisningsprinciper   
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag 
(SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning.

Fordringar   
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt.   
   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar avskrivs över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Datorer med mera      3 år   
Övriga inventarier    10 år   
   
Från och med 2012 kostnadsförs inventarier direkt i de fall  
anskaffningsvärdet understiger ett halvt basbelopp.  
   
Leasingavtal   
Regionförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karak-
tär. Avtalen överstiger inte en löptid över 3 år.  
 
Not 2 Projekt inom Regionstyrelsen med  
finansiering från Landstinget    
   

   
   

Not 3 Försäljning av varor och tjänster   
Försäljningen består huvudsakligen av kursarrangemang som 
gjorts på uppdrag av länets kommuner.
 

Not 4 Övriga bidrag och övriga intäkter  
Bidrag för vissa åtaganden har erhållits från Länsstyrelsen  
(1 522 tusen kronor) och från Tillväxtverket (700 tusen kronor). 
I övrigt utgörs intäkterna av projektmedel från externa finan-
siärer; i huvudsak Tillväxtverket, EU, Socialstyrelsen, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt länets kommuner.  

Under 2012 ingår även en återbetalning på 171 tusen kronor av  
engångskaraktär som erhållits från AFA Försäkring.  
 
Not 5 Lokalhyra och fastighetskostnader   
All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Kostnadsökningen 
2013 beror på att 2013 är det första året med full kostnads-
effekt för de lokaler som den Primärkommunala nämnden tog i 
anspråk under 2012. 

Not 6 Köpta tjänster   
Inom köpta tjänster redovisas inhyrd personal som arbetar i de 
olika projekten samt andra tjänster som i huvudsak hör samman 
med projektverksamheten.   
   
Not 7 Löner m.m. och sociala avgifter  
samt pensionskostnader    
   
    
   

Not 8 Övriga kostnader   
Kostnaderna för arrangemang avseende kursverksamheten samt 
kostnaderna för Brysselkontoret som samfinansieras med andra 
regionförbund ingår i övriga kostnader.   
   
Utöver detta ingår även bidrag till Jönköping Academy  
(500 tusen kronor) och Swerea (300 tusen kronor).  
 

 Noter (tkr)17

2013-12-31 2012-12-31

Kvarvarande projektmedel vid 
årets ingång

14 708 17 999

Årets erhållna projektmedel 7 500 0
Under året utbetalade  
projektmedel

-8 068 -4 947

Återbetalade, ej utnyttjade  
projektmedel

0 1 656

14 140 14 708

Erhållna, ej beslutade  
projektmedel

1 041 10 826

Beviljade, ej utbetalade  
projektmedel

13 099 3 882

Summa 14 140 14 708

2013 2012

Löner och ersättningar
   Förtroendevalda Regionstyrelsen -1 456 -1 507
   Förtroendevalda Primär- 
   kommunala nämnden

-35 -39

   Övriga anställda -14 089 -12 855
Sociala avgifter enligt lag och avtal -4 593 -4 206
Övriga personalkostnader -597 -421

-20 770 -19 028

Pensionskostnader inklusive särskild 
löneskatt

-1 749 -1 174

Summa -22 519 -20 202
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Not 13 Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter   
I posten ingår förskottsbetalningar avseende hyror m.m. samt 
upplupna räntor på fastränteplaceringar. I posten ingår även 
fordringar avseende projektmedel som ännu inte blivit aktuella 
för fakturering.    

Not 14 Kortfristiga placeringar   
Placerade medel på olika fasträntekonton har löptider från 12 till 
15 månader.   
   

Not 15 Förändring av eget kapital  
 

Not 16 Övriga kortfristiga skulder   
I övriga kortfristiga skulder ingår faktureringen av 2014 års 
medlemsavgifter till kommuner och landsting. Motsvarande post 
finns på fordringar, vilket innebär att denna fakturering inte 
påverkat årets resultat.
   
Posten innehåller även erhållna projektmedel som ännu inte 
förbrukats. Projektmedlen har erhållits från:  
– Tillväxtverket   
– Socialstyrelsen   
– Sveriges Kommuner och Landsting   
– Länsstyrelsen   
– Kommunerna i länet

I posten igår även skatter och arbetsgivaravgift som betalas in 
under 2014.   

Not 17 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter   
I posten ingår upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt 
samt personalens semesterlöneskuld. 
   
Not 18 Övriga regionalpolitiska bidrag   
Utanför den ekonomiska redovisningen har Regionförbundet 
fattat beslut 2013 om tilldelade medel för regionalpolitiska 
bidrag på 15,5 miljoner kronor från statsbudgetens anslag 1:1 
Allmänna regionalpolitiska åtgärder m.m. Medlen används för 
medfinansiering av utvecklingsprojekt och strukturfondsprojekt. 
  
Utbetalningarna via detta anslag uppgick 2013 till 15,3 miljoner 
kronor.   

Not 9 Inventarier   

Not 10 Finansiella kostnader

Under 2013 har den fordran som avser aktieägartillskott till 
LänsTeknikCentrum skrivits ned till 0. Resultatet har därmed 
belstats med 437 tusen kronor.
Under 2013 har värdet på förlagsinsatsen i Kreditgarantiför-
eningen skrivits ned med 50 tusen kronor.
Värdet på Regionförbundets pensionsskuld per 31 december 
2013 har höjts med 560 tusen kronor som en engångseffekt till 
följd av sänkt Ribs-ränta.

Not 11 Långfristig fordran   

Not 12 Kundfordringar

I fordringarna ingår faktureringen av 2014 års medlemsavgifter 
till kommuner och landsting. Motsvarande post finns på kort-
fristiga skulder, vilket innebär att denna fakturering inte påverkat 
årets resultat. 
Som kundfordran finns även fakturerade projektmedel mot 
Sveriges Kommuner och Landsting på 9,7 miljoner kronor.

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 611 2 636
Årets förändringar
– Inköp 0 0
– Utrangeringar -194 -24
– Försäljning 0 0
Utgående anskaffningsvärden 2 417 2 612

Ingående avskrivningar -1 258 -921
Årets förändringar
– Avskrivningar -304 -352
– Utrangeringar 194 14
Utgående avskrivningar -1 368 -1 259

Utgående restvärde enligt plan 1 049 1 353

varav Primärkommunala nämnden
Årets inköp  
(inklusive utrangeringar)

-194 -24

Årets avskrivningar  
(inklusive utrangeringar)

81 -111

Utgående restvärde enligt plan 255 368

2013-12-31 2012-12-31

Förlagsinsatser samt medlems-
insats i Kreditgarantiföreningen

451 501

451 501

2013-12-31 2012-12-31

Ingående eget kapital 20 957 19 437
Årets resultat 1 580 1 520
Utgående eget kapital 22 537 20 957

2013-12-31 2012-12-31

Swedbank, fasträntekonton 7 500 22 500
Danske Bank, fasträntekonton 36 000 20 000

43 500 42 500
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 Sammanställning av effektmål 

Regional utveckling
Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 procent per år.
Målet är uppnått. Befolkningen ökade med 0,6 
procent mellan 2012 och 2013.

Inflyttningsnettot ska vara positivt.
Totalt har länet ett positivt inflyttningsnetto på 
grund av stor inflyttning från utlandet. Dessvärre 
har ingen kommun i länet positivt inrikes flyttnetto 
från kommuner utanför länsgränsen.

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska 
vara över riksgenomsnittet.
Det är en nedgång både på riks- och länsnivå om 
vi jämför kvartal 1–3 2013 med kvartal 1–3 2012.
Antalet har sjunkit från 5,60 till 5,54 för riket och 
från 4,05 till 3,96 för länet.

Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
Här ser vi en positiv trend. Mellan år 2011 och 
2012 minskade skillnaden i total lönesumma per 
invånare mellan länet och riket från 4 988 kronor 
till 4 910 kronor/invånare.

Antalet dödade i vägtrafiken i Jönköpings län ska minska 
jämfört med föregående år.  
Utvecklingen har varit positiv. Under 2013 omkom 
endast fyra personer i trafikolyckor i länet, jämfört 
med 12 personer 2012.

Antalet resor med Länstrafiken i Jönköpings län ska öka 
jämfört med föregående år. 
Antalet resor ökade med 2,2 procent mellan 2012 
och 2013. 

Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig efter-
gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 procent 
(SCB).
Länets andel ökade marginellt från 28,42 procent 
till 28,43 procent mellan 2011 och 2012. Glädjan-
de är att antalet högskolestudenter som bor kvar i 
länet har ökat, vilket ger positiv effekt på sikt.

Offentliga och privata investeringar i FoU-aktiviteter ska 
öka och uppgå till rikssnittet.
Jönköpings läns andel av rikets utgifter har 
minskat sedan 2009. Däremot har Högskolans 
forskningsmedel ökat mellan 2010 och 2012 och 
är tillbaka på samma nivå som 2007 enligt senaste 
innovations-index.

Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet.
Ett antal förfrågningar finns, men ingen konkret 
etablering har noterats. 
 
Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett 
resultat av satsningarna i Nederländerna. 
Under 2013 flyttade 31 holländare till  
Jönköpings län.

Kommunal utveckling
Inom äldreområdet ska återinläggningar inom
slutenvård minska med 10 procent per år.
Målet har inte nåtts.  Medelvärdet för återinlägg-
ningar inom 1-30 dagar ökade från 17,1 procent 
(okt 2011-sep 2012) till 17,6 procent (okt 2012 
– sep 2013).

FoUrum ska bli ett nationellt kunskapscentrum inom ett 
prioriterat område.
Regeringen aviserade 2012 att ett antal nationella 
kunskapscentrum skulle inrättas. En särskild 
utredning genomfördes. Efter det har inget hänt 
och ingen utlysning har skett under 2013.

Samtliga kommuner ska ha ett kvalitetsledningssystem 
för socialtjänstens verksamhet.
Målet är uppnått. Samtliga länets tretton kom-
muner har ett antaget kvalitets-ledningssystem 
för socialtjänsten.

Samtliga kommuner ska registrera i NPÖ, Nationell 
Patientöversikt.
Tolv av tretton kommuner har läsbehörighet i 
NPÖ. Det kommer att dröja till 2015 innan alla 
kommuner kan registrera i NPÖ.

Heldygnsvården för barn och unga ska kvalitetssäkras 
och vården minskas med 10 procent.
Arbetet med att kvalitetssäkra vården har påbör-
jats. Den officiella statistiken för helårsutfallet 
2013 är inte sammanställd förrän sommaren 
2014. Vad gäller HVB-vården i länet för barn 
och unga har den minskat med 13 procent under 
2013.

18

Uppfyllt mål Ej uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål Statistik saknas
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Finansiella mål
Ekonomisk balans, det vill säga ett positivt resultat ska 
vara uppnått senast vid utgången av 2013.
Målet är uppfyllt: Resultatet blev + 1,6 miljoner 
kronor.

Av tillgängliga medel ska minst 75 procent utgöras av 
räntebärande placeringar, så att en god avkastning kan 
uppnås.
Målet är uppfyllt: 80 procent av likvida medel 
har funnits i räntebärande placeringar.

Soliditeten; det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, 
ska överstiga 15 procent.
Målet är uppfyllt: Soliditeten var 23 procent den 
31 december 2013.

Minst 90 procent av det årliga 1:1-anslaget av statliga 
utvecklingsmedel för projektfinansiering ska användas 
varje år.
Målet är uppfyllt: 94 procent av tillgängligt an-
slag har använts.

Heldygnsvården för missbrukare ska kvalitetssäkras och 
vården minskas med 10 procent.
Missbruksvårdens kvalitetssäkring sker genom 
uppföljning av den gemensamma upphandlingen. 
Den officiella statistiken för helårsutfallet 2013 är 
inte sammanställd förrän sommaren 2014.

Samtliga kommuner ska ansluta sig till ett gemensamt upp-
följningssystem för mottagning av ensamkommande barn 
och unga.
Samtliga kommuner som har boende för ensam-
kommande barn och ungdomar har anslutit sig till 
systemet vid slutet av 2013.

Sociala företag och idéburna organisationsformer ska öka 
med minst 10 procent.
Arbetet har försenats. Någon relevant mätning av 
detta har inte kunnat genomföras under 2013.

Kursutbudet ska öka med 15 procent.
Kursutbudet har ökat med 65 procent under 2013.

Antalet kursdeltagare ska öka med 15 procent.
Deltagarantalet har ökat med 27 procent under 
2013.

Andelen invånare som är 20 år och med fullföljd gymnasial 
utbildning ska ligga minst 5 procent högre än rikssnittet.
Målet har inte nåtts fullt ut. Kommunerna i Jönkö-
pings län ligger på 78 procent vilket innebär  
4 procent över rikssnittet.

Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen i åk 9 ska 
ligga 5 procent över rikssnittet.
Dessa siffror presenteras senare under året i öppna 
jämförelser.

Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemensamma 
arbetet.
Alla kommuner har under året deltagit aktivt i det 
gemensamma arbetet.

Uppfyllt mål Ej uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål Statistik saknas
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Verksamheten inom området regional utveckling 
har under 2013 haft stort fokus på arbetet med 
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region 
Jönköping » 2025 och Regional transportplan för 
Jönköpings län 2014–2025. Dessutom har Re-
gionalt strukturfondsprogram för investeringar 
i tillväxt och sysselsättning för programområdet 
Småland och Öarna 2014–2025 arbetats fram un-
der hösten 2013. Dessa tre är viktiga planerings-
dokument för Regionförbundet och de främsta 
verktygen i det regionala tillväxt- och utvecklings-
arbetet.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den 20 juni fastställde Regionförbundets styrelse 
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region 
Jönköping » 2025. RUS har formats i dialog med 
kommuner, landsting, högskola, myndigheter, 
organisationer, företag och allmänhet och under 
våren 2013 var förslaget till strategi ute på en bred 
remiss. Under 2014 fortsätter processen med att 
omsätta RUS i konkreta handlingsplaner som 
säkerställer att prioriteringar och mål förverkligas 
under planperioden.

Överenskommelse mellan Högskolan i 
Jönköping och Regionförbundet 
Under december 2013 undertecknades en över-
enskommelse mellan Högskolan i Jönköping och 
Regionförbundet i syfte att fördjupa samverkan 
inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, 
RUS, och Högskolans övergripande strategi. 
Regional tillväxt och utveckling förutsätter att nya 
tankar får födas och prövas och att samverkan 
mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och det 
civila samhället stimuleras. Högskolan och  
Regionförbundet ska nu fördjupa sitt samarbete 
och skapa en ram för framtida gemensamma  
satsningar och prioriteringar som stärker och för-
bättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, 
både ur ett regionalt och ett globalt perspektiv.

Regional transportplan för Jönköpings län
Den regionala transportplanen arbetades fram i ett 
högt tempo under 2013. Anledningen till detta var 
regeringens beslut att tidigarelägga arbetet för att 
följa processen med ny nationell plan för trans-
portinfrastrukturen. Planen är dock väl förankrad i 

länet, då grunden till den lades redan i den förra pla-
nen som antogs av Regionförbundets styrelse 2010. 
Förslaget till regional transportplan för 2014–2025 
fastställdes av Regionstyrelsen i november 2013.

Regionalt strukturfondsprogram för inves-
teringar i tillväxt och sysselsättning
Under 2013 har regionförbunden i de tre Smålands-
länen samt Gotland gemensamt skrivit fram ett 
regionalt strukturfondsprogram för programområ-
det Småland och Öarna 2014–2025. Programmet 
innehåller fyra insatsområden: 

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation 

• Öka tillgången till, användningen av och 
kvaliteten på informations- och kommunika-
tionsteknik

• Öka små och medelstora företags konkur-
renskraft 

• Stödja övergången till en koldioxidsnål eko-
nomi inom alla sektorer.

Digital agenda
Under 2013 har Regionförbundet tagit över ansvaret 
att driva länets e-utvecklingsråd och samordna  
arbetet med ReDA - den regionala digitala agendan.

I kommande avsnitt redogörs för ytterligare aktivi-
teter och insatser som Regionförbundet har genom-
fört eller deltagit i under 2013 inom de fem strate-
giska områdena livsmiljö och attraktivitet, näringsliv, 
kommunikationer, arbetsmarknad och kompetens-
försörjning samt internationell samvekan.

 Regional utveckling19
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Resultaträkning för Regional utveckling (tkr)

 
Not

 
2013

 
2012

Budget  
2013

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner  
och landsting

16 950 14 250 16 950

Erhållna utnyttjade projektmedel  
(från Landstinget)

2 7 899 4 947 7 500

Försäljning av varor och tjänster 3 23 108 100
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 9 007 9 956 9 410
Summa verksamhetens intäkter 33 879 29 261 33 960

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -876 -907 -790
Köpta tjänster 6 -6 822 -7 923 -8 700
Kostnadsförda projektmedel 2 -7 899 -4 947 -7 500
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -12 559 -12 295 -13 800
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 7 -1 249 -881 -1 000
Övriga kostnader 8 -2 735 -2 107 -2 550
Summa verksamhetens kostnader -32 140 -29 060 -34 340

Avskrivningar 1, 9 -191 -227 -220

Verksamhetens nettoresultat 1 548 -26 -600

Finansiella intäkter 1 001 1 064 725
Finansiella kostnader 10 -1 012 -123 -125

Resultat efter finansiella  
poster

1 537 915 0

Årets resultat 1 537 915 0
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Övergripande mål
Livsmiljö och attraktivitet är ett av Regionförbundets 
fem strategiska verksamhetsområden för utveck-
lings- 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”. 

Effektmål  2013
Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 procent per år
Målet är uppnått. Befolkningen ökade med 0,6 pro-
cent mellan 2012 och 2013.

Inflyttningsnettot ska vara positivt.
Totalt har länet ett positivt inflyttningsnetto på 
grund av stor inflyttning från utlandet. Dessvärre har 
ingen kommun i länet positivt inrikes flyttnetto från 
kommuner utanför länsgränsen.

Insatser och aktiviteter
Bostadsmarknaden
Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrel-
sen deltagit i planerade möten angående bostads-
försörjning för att fånga upp bland annat attraktivi-
tetsfaktorer.

Attraktivitetsstrategi
Inom ramen för RUS – den regionala utvecklings-
strategin ska en handlingsplan upprättas inom att-
raktivitetsområdet. RUS beslutades 2013 och arbetet 
med handlingsplaner ska påbörjas under 2014.

Strategi för offentlig service
Ett arbete har påbörjats under 2013 med att ta fram 
en strategi för offentlig service i Jönköpings län. Ett 
samarbete pågår med Länsstyrelsen i denna fråga. 
En strategi lämnas av Länsstyrelsen i mars 2014.

Landsbygd
Inom Landsbygdsprogrammet finns Leadergrupper 
och Regionförbundet anordnar träffar med de sex 
grupper som finns i Jönköpings län som rör lands-
bygdsutvecklingsprojekt. Till träffarna bjuds också in 
företrädare för olika verksamheter som kan tillföra 
gruppen kompetens i olika former.  

Inom Landsbygdsprogrammet pågår projektet Mat-
landet och Regionförbundet har under året deltagit 
vid de överläggningar som förts.

Kultur, turism och fritid
Arbetet med kulturplanen fortsätter och Regionför-
bundet ingår i den referensgrupp som finns tillsatt. 
Den regionala kulturplanen ska leda till förhand-
lingar med Kulturrådet i olika frågor. Ett kulturting 
har ägt rum under 2013 i två delar; en för tjänstemän 
och andra intresserade och en för politiker i lands-
ting och kommuner. Kulturdagar har anordnats av 
Landstinget vid vilka Regionförbundet har deltagit.

Ett samarbete med Länsstyrelsen om biosfärom-
rådet Östra Vätterbranterna – ett av UNESCO:s 
modellområden för hållbar utveckling – påbörjades 
2013. Projektet ska bland annat titta på hur lokala 
natur- och kulturvärden kan användas för att främja 
attraktiva miljöer för boende, besökare och närings-
liv och framför allt göra kulturarvet och kulturutbu-
det tillgängligt för alla.

Det pågår olika projekt inom området. Två  
exempel är Vandringsleder, som drivs av Landstinget 
i samarbete med bland andra Regionförbundet, och 
Partnerskap Småland, där Regionförbundet  
Jönköpings län är projektägare. Inom ramen för det 
senare har under 2013 arbetet med att kommunicera 
och marknadsföra varumärket Småland påbörjats.  
På den svenska marknaden har hemsidan  
mittsmaland.se utvecklats där smålänningarna själva 
får tipsa om sina guldkorn från Småland. I slutet av 
året började även kampanjen Smålandstid att synas.

Livsmiljö och attraktivitet
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Miljö och energi
Regionförbundet har under året deltagit i Länsstyrel-
sens olika miljömålsträffar. Dessutom har Region-
förbundet ingått i Småland Blekinges arbetsgrupp 
för miljö, klimat och energi inom ramen för det 
gemensamma Brysselkontoret. Vidare finns inom 
Regionförbundet Miljösamverkan f, som är ett sam-
verkansprojekt där alla länets kommuner samverkar 
och vars syfte är att effektivisera miljö- och hälso-
skyddsarbetet i Jönköpings län. Uppnådda resultat 
redovisas under kommunal utveckling.

Under 2013 pågick projektet med ett regionalt ener-
gikontor, Energikontor Norra Småland, i Jönköpings 
län. Projektet är treårigt och finansieras av Region-
förbundet, Länsstyrelsen och Energimyndigheten.

Översiktsplanering
Ett aktivt arbete har pågått under 2013 för att stärka 
kommunhuvudorterna i länet. Kommunernas möjlig-
heter att kunna erbjuda ett attraktivt, sjönära boende 
är en aktuell fråga. Kommunerna har möjlighet att ta 
upp frågan i sina översiktsplaner i avsnittet om pla-
ner för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom 
respektive kommun. Regionförbundet och Länssty-
relsen träffas regelbundet i dessa frågor.
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Övergripande mål 
Jönköpings län är känt för sin utpräglade entrepre-
nörsanda och har utvecklats till en av landets mest 
dynamiska småföretagarregioner. Att stärka befintli-
ga företag men också arbeta för att nya verksamheter  
etableras, utvecklas och växer är en viktig  
utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogram-
met. Det övergripande målet för programområde 
näringsliv är att:

”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och inter- 
nationellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entrepre-
nörskap, innovation och förnyelse samt ett socialt, kulturellt 
och miljömässigt ansvarstagande och med förmåga att  
attrahera såväl investerare som arbetskraft.”

Effektmål  2013
Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska 
vara över riksgenomsnittet.
Det är en nedgång både på riks- och länsnivå om vi 
jämför kvartal 1–3 2013 med kvartal 1–3 2012.
Antalet har sjunkit från 5,60 till 5,54 för riket och 
från 4,05 till 3,96 för länet.

Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
Här ser vi en positiv trend. Mellan år 2011 och 2012 
minskade skillnaden i total lönesumma per invånare 
mellan länet och riket från 4 988 kronor till 4 910 
kronor/invånare.

Insatser och aktiviteter
Som kunde förutses redan i slutet av 2012 har året 
delvis präglats av en svag konjunktur. Ett mönster 
vi ser numera är att konjunktursvängningarna sker 
snabbare samt att bilden inte är entydig mellan olika 
branscher. Regionförbundets initiativ till att avsätta 
medel för kompetensutveckling för anställda har 
därför varit välkommet och medverkat till att såväl 
arbetstillfällen kunnat räddas kvar som att man stärkt 
sin kompetens och konkurrenskraft inför framtiden i 
berörda företag.

Träregion Småland och Smart Housing
Arbetet med den under hösten 2012 lanserade sats-
ningen ”Träregion Småland” har fortsatt under 2013. 
Ett flertal aktiviteter är igångsatta och många positiva 
signaler indikerar att insatserna är uppskattade i  

målgruppen. Särskilt roligt att lyfta fram är att vi sent 
under året beviljades 18 miljoner kronor från KK-stif-
telsen till forskarskolan ProWood kopplad till Träregion 
Småland.
 
Under våren pågick ett intensivt arbete i att färdig-
ställa ansökan till Vinnova och vinnväxt-programmet 
till vilket även Småland beviljats planeringsanslag 
under hösten 2012. Precis före sommaren meddela-
de Vinnova att man beviljat Smart Housing Småland 
att bli den första vinnväxt-miljön i Småland med 
en tioårig satsning från Vinnova. Det övergripande 
syftet med vinnväxt-miljön är att öka flervåningsbyg-
gandet i trä med användning av glas i nya innovativa 
lösningar. 

Näringslivsstudie
Under året har det i Jönköpings län genomförts en 
så kallad ”simpler-analys” av länets näringsliv. Stu-
dien har genomförts av konsultföretaget Grufman 
och Reje, som också tagit fram och äger analysme-
toden. Analysen har redan genomförts i flera län, 
varför det finns ett omfattande jämförande material 
att sätta i relation till resultaten i vårt län. Under 
2014 kommer Smålands Turism att presentera en 
fördjupad analys av besöksnäringen i länet.

Science Park-systemet 
Arbetet i länets unika Science Park-system har fort-
satt att utvecklas. Under året har några för framtiden 
särskilt betydelsefulla beslut fattats. Under våren togs 
beslut om att fullfinansiera verksamhetsledningen av 
systemet för 2014 med indikation även för 2015. Un-
der 2013 har hela länets Science Park-system mött 
över 850 idébärare som lett till drygt 200 företags-
starter med uppskattningsvis sammantaget ca 350 
anställda. Nationellt har även Science Park-systemet 
lyfts fram som ett av tio särskilt utpekade projekt i 
Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) slutrapport 
”Innovationskraft Sverige”.

Jämställd tillväxt
Under 2013 antogs handlingsplanen för Jämställd  
tillväxt. Handlingsplanen beskriver aktiviteter som  
genomförts 2013 och som kommer att genomföras 
2014.

Näringsliv
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Kvinnors företagande
Under 2013 och 2014 har Regionförbundet fått  
3,6 miljoner kronor till tio projekt om kvinnors före-
tagande. Tillväxtverket medfinansierar dessa projekt 
med 65 procent och Regionförbundet 15  procent av 
totalbeloppet. Programperioden pågår till och med 
2014. Verksamheten har hittills fallit mycket väl ut.

Kulturella och kreativa näringar
Under 2013 har Regionförbundet arbetat med en 
SWOT-analys av de kulturella och kreativa näringar-
na i Jönköpings län. SWOT-analysen ska vara färdig 
i mars 2014.

Företagsjouren
Målet med Regionförbundets företagsjour är att rädda 
arbetstillfällen och företag i Jönköpings län. Verksam-
heten har bedrivits sedan den 1 juni 2009 i samverkan 
med Almi Företagspartner AB och organisationen 
Företagarna.

Lågkonjunkturen under 2013 samt andra enskilda 
händelser har påverkat ett flertal bolag i länet, dessa 
återfinns främst inom tillverkningsindustrin, handels-
sektorn samt större och mindre hantverksföretag.

Under 2013 har 51 bolag ansökt om hjälp hos Före-
tagsjouren, vilket innebär att vi ligger kvar på samma 
höga nivå som 2012. Under 2013 har Företagsjouren 
varit med och bidragit till att rädda 110 arbetstillfällen 
i Jönköpings län.

Runt sommaren offentliggjorde Tillväxtverket en 
nationell utlysning om att för åren 2014–2016, er-
bjuda upp till 50 procents medfinansiering till start av 
företagsjoursliknande verksamheter runt om i landet. 
En ansökan lämnades i slutet av september in från 
Regionförbundet till Tillväxtverket som senare också 
beviljades. Ett samarbete har inletts med Östergöt-
lands län som nu kommer att starta en företagsjour. 
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Övergripande mål
Forskning visar att de lokala arbetsmarknadernas 
storlek spelar en viktig roll för en regions konkur-
renskraft, tillväxt och välstånd. Ett snabbare, effek-
tivare, mer tillgängligt och hållbart transportsystem 
skapar bättre förutsättningar för en bredare arbets-
marknad och ett utvecklat näringsliv.

Jönköpings län består i dag av fyra lokala arbets-
marknader, men för stora grupper är arbetsmarkna-
derna i länet mindre och mer geografiskt begränsan-
de. Ett prioriterat arbete är att öka tillgängligheten 
för samtliga grupper. Arbetet som görs på Region-
förbundet utgår från det regionala utvecklingspro-
grammet och dess målformulering:

”Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker och hållbar in-
frastruktur 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”.

Effektmål  2013
Antalet dödade i vägtrafiken i Jönköpings län ska minska 
jämfört med föregående år. 
Utvecklingen har varit positiv. Under 2013 omkom 
endast fyra personer i trafikolyckor i länet, jämfört 
med 12 personer 2012.

Antalet resor med Länstrafiken i Jönköpings län ska öka 
jämfört med föregående år. 
Antalet resor ökade med 2,2 procent mellan 2012 
och 2013. 

Insatser och aktiviteter 
Långsiktig infrastrukturplanering
Tillgängligheten i transportsystemet kan förbättras 
på många olika sätt. Genomförandet av de långsikti-
ga infrastrukturplanerna är en viktig del. Regionför-
bundets styrelse fastställde i juni 2010 den Regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2010–2021. 
Under 2013 har vi arbetat intensivt med att ta fram 
planer för den nya planperioden 2014–2025.  

Ett stort projekt i den regionala transportplanen, 
riksväg 27 förbi Anderstorp och Gislaved öppnades 
för trafik hösten 2013. Ungefär samtidigt öppna-
des även väg 151 förbi Värnamo, Ljussevekaleden, 
vilket har möjliggjorts genom en förskottering från 
Värnamo kommun.

Parallellt med framtagandet av regionala planer för 
perioden 2014–2025 har Trafikverket arbetat fram 
ett förslag till nationell plan. Regionförbundet har 
aktivt följt och deltagit i detta arbete och på ett tyd-
ligt sätt lyft fram behoven på länets järnvägssystem. 
I förslaget till nationell plan finns planerade åtgärder 
både på Jönköpingsbanan och det så kallade Y:et 
(Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping).

Götalandsbanan
Frågan om Götalandsbanan är av stor vikt för Jön-
köpings län och arbetet mot ett förverkligande är en 
viktig fråga. Regionförbundet har under 2013 arbetat 
mycket aktivt framför allt med påtryckningar gente-
mot nationell nivå, exempel på aktiviteter är deltagan-
de i projektet TTP (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering), 
deltagande med egen monter på Nordic Rail/Future 
transportmässan och ett möte med infrastrukturmi-
nistern där representanter från den politiska ledningen 
på Regionförbundet, Landstinget och Jönköpings 
kommun deltog.

Kommunikationer
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Övergripande mål
”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 förutsätt-
ningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig 
kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.”

Länets nya regionala utvecklingsstrategi (RUS) an-
togs sommaren 2013. Ett av de mest framträdande 
budskapen lyder: Behovet av höjd utbildningsnivå är 
nu påtaglig och en av de största utmaningarna. Kun-
skap och kompetens är en av sju framfångsfaktorer 
för att möta framtidens utmaningar och bidra till att 
Region Jönköping ska fortsätta utvecklas till en av 
norra Europas ledande tillväxtregioner år 2025.

Effektmål  2013
Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig eftergymna-
sial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 procent (SCB)
Länets andel ökade marginellt från 28,42 procent till 
28,43 procent mellan 2011 och 2012. Glädjande är 
att antalet högskolestudenter som bor kvar i länet 
har ökat, vilket ger positiv effekt på sikt.

Offentliga och privata investeringar i FoU-aktiviteter ska öka 
och uppgå till rikssnittet
Jönköpings läns andel av rikets utgifter har minskat se-
dan 2009. Däremot har Högskolans forskningsmedel 
ökat mellan 2010 och 2012 och är tillbaka på samma 
nivå som 2007 enligt senaste innovationsindex. 
 
Regionalt fördelade FoU-utgifter 2011

 

Insatser och aktiviteter
Länets kompetensförsörjningsstrategier
Kompetensrådet har inlett arbetet med att följa upp 
och revidera kompetensstrategierna för att kunna in-
tegrera de mest prioriterade insatsområdena i RUS:s 
kommande handlingsprogram. 

Kompetensplattformsuppdraget
Regional, nationell och internationell samverkan
Att agera själv skapar ingen utveckling. Ett av huvud-
syftena i kompetensplattformsuppdraget är att skapa 

arenor för samverkan inom kompetensförsörjning. 
Det är viktigt att samverka, utbyta erfarenheter, 
initiera och delta i utvecklingsprojekt. 

Vi medverkar i nationella nätverk inom området, till 
exempel RegLab och RegKomp. Vi medverkar även, 
tillsammans med länens lärosäten, inom området 
kompetensförsörjning inom Småland-Blekinges 
Brysselsamverkan. Gruppen besökte under året 
Bryssel för att få mer information om hur EU:s ar-
bete påverkar agendan för länets kompetensförsörj-
ning i ett längre perspektiv. 

Inom samverkan YH-Småland anordnades den årliga 
YH-konferensen i Kosta. Syftet var att ge anordnare 
en möjlighet att träffa YH-myndighetens represen-
tanter samt att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Vi fortsätter att utveckla och driva regionala nätverk 
så som Kompetensrådet, YH-rådet och SYV-rådet. 

Inom Trästrategi Småland medverkar vi i en kompe-
tensförsörjningsgrupp och ett branschråd.

För att stärka samverkan mellan arbetsgivare, ut-
bildningsanordnare och SYV startade under året ett 
nätverk för länets studie- och yrkesvägledare.

Regionförbundet stod som värd för en dialogträff  
mellan Skolverket och länets ansvariga för vuxen-
utbildning.

Utbildningsplanering på kort och lång sikt
Rapporten ”Kunskapsunderlag och behovsanalys för 
rekryteringsbehov i branscher och för olika yrkes-
grupper på läns- och FA-nivå till och med år 2020” 
ligger till grund för länets utbildningsplanering. 
Under året har en fördjupad kartläggning och analys 
för träsektorn påbörjats.

Skrivelser och remissvar till myndigheter och depar-
tement har gjorts där bland annat behovet av fler 
yrkesinriktade utbildningar i länet påtalats.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Miljoner 
kroner

Andel i  
procent

Miljoner per 
invånare

Jönköping 1 509 1,3 0,0045
Hela riket 117 888 100 0,0124
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Övergripande mål
Under 2013 har Regionförbundet genomfört ett 
antal aktiviteter för att fortsätta driva utvecklingen 
framåt inom internationaliseringsarbetet utifrån den 
sedan tidigare definierade målbeskrivningen:

”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 sam-
hället och de politiska mötena.”

Effektmål  2013
Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet
Ett antal förfrågningar finns, men ingen konkret 
etablering har noterats. 
 
Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett resul-
tat av satsningarna i Nederländerna 
Under 2013 flyttade 31 holländare till Jönköpings 
län.

Insatser och aktiviteter
Business Sweden (tidigare Invest Sweden)
Det under 2012 initierade treåriga regionala samar-
betet med Invest Sweden inom investeringsfräm-
jandet av logistik- och transportsektorn med syfte 
att etablera en nationell plattform som stödjer och 
positionerar Sveriges styrkeområden inom sektorn 
har fortskridit under året. Regionförbundet deltar 
för länet i samarbetet tillsammans med bland annat 
Högskolan, Vaggeryds kommun, Nässjö kommun 
och Jönköpings kommun. Andra regioner i Sverige 
som deltar är Örebro, Stockholm och Skåne.

Fokusmarknad Holland
I februari 2013 deltog Regionförbundet för sjätte 
gången på Emigrationsmässan i Utrecht, tillsam-
mans med representanter från länets kommuner, 
med syfte att attrahera entreprenörer och kvalifice-
rad arbetskraft. Intresset för regionen var stort och 
deltagandet fick stor uppmärksamhet. 

Fokusmarknad Tyskland
Under året har inga större aktiviteter genomförts. 

Fokusmarknad Kina
Regionförbundet har under 2013 fortsatt att på olika 
sätt utveckla relationerna med Tianjin och Kina. En 
mindre delegation med representanter från Tranås 
kommun och Regionförbundet besökte Tianjin i 
slutet på januari, då en el-cykelfabrik besöktes med 
diskussion om en eventuell etablering i Tranås. Under 
besöket ingicks även en avsiktsförklaring för fortsatt 
utbyte under året. I början av juni besökte en mindre 
grupp från Regionförbundet och Landstinget Tianjin 
med syftet att förbereda för mottagandet av en kine-
sisk delegation till länet under augusti. Den kinesiska 
delegationen åtföljdes av en barngrupp, Tianjin Cathay 
Future Childrens Arts Troupe, som genomförde en 
mycket uppskattad dans- och musikföreställning på 
Spira kulturcentrum. Delegationen genomförde också 
ett uppmärksammat besök i Värnamo kommun.  

Europa Direkt i Jönköpings län
Europa Direkt i Jönköpings län har under 2013 sat-
sat på att nå ut brett till allmänheten och skolungdo-
mar.  Inom ramen för Jönköping Open arrangerade 
Europa Direkt i Jönköpings län, tillsammans med 
Fritid Jönköping och Sensus, en föreläsning, panel-
debatt och mingel inför valet till Europaparlamentet 
2014. Temaföreläsningar har genomförts på skolor 
i länet där ungdomar har fått lära sig mer om EU:s 
verksamhet, vilka rättigheter de har som EU-med-
borgare samt vilka möjligheter det finns att studera 
och arbeta i ett annat EU-land. Under året har även 
nya samarbeten initierats. 

2013 inleddes ett bra samarbete med Sveriges Radio 
P4 Jönköping. Programmet Lasso, som numera heter 
Eftermiddag med P4, har ett avsnitt som heter EU-
korren där de vill berätta för länsinvånarna om EU 
med en regional koppling. Europa Direkt i Jönköpings 
län var i direktsändning vid tre tillfällen under hösten. 

I oktober hölls den nationella medborgardialogen 
i Stockholm med bland andra EU-kommissionens 
vice ordförande Vivianne Reding. Två länsbor fick 
möjlighet att vara med och ställa frågor till höga 
beslutsfattare inom EU.
 

Internationell samverkan
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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 och RUS är centralt. Inriktningen på projekt-
verksamheten har under 2013 anpassats till den re-
gionala utvecklingsstrategin som antogs i juni 2013.  
De ekonomiska medel som står till förfogande är av 
två slag, dels statliga medel som förmedlas via  
Tillväxtverket (1:1-anslaget) och dels Landstinget 
(RF-medel). Den statliga bemyndiganderamen 
uppgick under 2013 till 30 miljoner kronor och de så 
kallade RF-medlen till 7,5 miljoner kronor. I bilagan 
anges de beslut som tagits under året, med RUP 
resp. RUS som underlag. Antal nya projektbeslut 
uppgick till drygt 30. Totalt pågående projekt har un-
der året varit ca 100. I bilagan anges beslutade medel 
avseende år 2013.

EU-projekt 
Regionförbundets regionala utvecklingsenhet har 
under året bedrivit två EU-projekt.  Tillväxtresor på 
hemmaplan (finansierat via regionalfondsmedel) och 
Partnerskap Småland (finansierat via regionalfondsme-
del). Båda projekten kommer att avslutas under 2014. 

Totalt beslutade medel för de två pågående regional-
fondsprojekten uppgår till 32 miljoner kronor, varav 
medfinansieringen från Regionförbundet uppgår till 
6,5 miljoner kronor.

Småland och Blekinges gemensamma  
Brysselkontor
Inom ramen för Brysselsamarbetet genomförs under 
perioden 2011–2013 ett omfattande kompetensut-
vecklingsprojekt (EU-kompetens Småland Blekinge 
med ESF-finansiering). Projektet beviljades närmare 
8,4 miljoner kronor för att genomföra kompetens-
höjande insatser riktade till politiker och tjänstemän 
i de fyra länen Jönköping, Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge. Projektet avslutades i november 2013 och 
slutredovisades för Regionstyrelsen samma månad.

Projektverksamhet

Foto: Ellen Nystedt
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 Kommunal utveckling10

Inom ramen för PKN:s verksamhet drivs fyra till sin 
karaktär helt olika partnerskap mellan länets kommuner:

• FoUrum; finansieras av kommunerna utöver 
medlemsavgifter samt externa utvecklingsmedel. 
FoUrum arbetar främst med kvalitetsförbättring 
av kommunernas socialtjänst, vård- och omsorgs-
verksamheter. 

• Kurs och konferens; en resultatenhet som finansie-
ras via kursavgifter.

• Utbildningssamordning till gymnasienivå; finansie-
ras av medlemsavgifter.

• Miljösamverkan f; finansieras av Regionförbundet, 
kommunerna och Länsstyrelsen.

Medelantalet anställda inom Kommunal utveckling 
under 2013 är 13 årsarbetare, de allra flesta med tidsbe-
stämda anställningsavtal.  Utöver de anställda fanns det 
vid årsskiftet 40 personer sysselsatta med olika tjänst-
göringsgrad, inhyrda via tjänsteköpsavtal från länets 
kommuner, Landstinget samt andra organisationer.

Primärkommunala nämndens 
verksamhet har under 2013 fort-
satt att utvecklas. Verksamheten 
kännetecknas av effektivitet och 
tjänsteköp från länets kommuner. 
Många andra kommuner och 
regioner i landet tittar på denna 
verksamhet som en förebild då 

länets kommuner efterfrågar utveckling.

Nämndens uppdrag är att samordna utvecklingsarbe-
tet i länets kommuner samt att erbjuda utvecklings-
projekt och utbildningar till länets alla kommuner.

Under året har stor vikt lagts vid ett bättre ekonomi-
uppföljningssystem samt att tydliggöra mål och syfte 
i projekten. Nämndens utvecklingschef  redovisar och 
följer kontinuerligt upp samtliga projekt på ett över-
skådligt sätt. Länets kommuner kan därmed använda 
de statliga projektpengar som tillförs länet på ett mer 
effektivt sätt. 

Hemsjukvården har nu funnits i samtliga kommuner 
under ett verksamhetsår. Det har varit en återkom-
mande fråga för att hitta svar på några olösta frågor 
och möjligheter som uppstått efter skatteväxlingen. 
Allt med medborgarnas bästa i fokus.

Regionbildningsprocessen pågår för fullt med ett bra 
engagemang och en livlig diskussion. Allt i syfte att 
skapa en bra region med livskraftiga primärkommuner 
även efter 2015. Under året har en del resurser avsatts 
för att på ett bra sätt överföra verksamheten till  
Region Jönköpings län inför regionbildningen 2015.

Miljösamverkan f  fortskrider och här har länets  
miljönämnder träffats under året för att skapa en 
politisk samsyn och prioritering.

Under året har också länets skolchefer utvecklat ett 
förslag till en framtida utvecklingsplattform för sko-
lans område liknande FoUrum, vilket Primärkommu-
nala nämnden sagt ja till. En viktig utvecklingsfaktor 
för länets skolor och elever.

Hans-Göran Johansson
Ordförande Primärkommunala nämnden

Ordförande har ordet
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Resultaträkning för Kommunal utveckling (tkr)

 
Not

 
2013

 
2012

Budget 
2013

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner 1 600 1 550 1 600
Försäljning av varor och tjänster 3 2 421 2 890 3 300
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 28 235 22 395 16 530
Summa verksamhetens intäkter 32 256 26 835 21 430

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -1 096 -861 -960
Köpta tjänster 6 -15 548 -14 383 -10 000
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -8 211 -6 733 -5 700
Pensionskostnader inklusive särskild  
löneskatt

7 -500 -293 -350

Övriga kostnader 8 -7 184 -4 370 -4 670
Summa verksamhetens kostnader -32 539 -26 640 -21 680

Avskrivningar 1, 9 -113 -125 -150

Verksamhetens nettoresultat -396 70 -400

Finansiella intäkter 581 559 525
Finansiella kostnader 10 -142 -24 -125

Resultat efter finansiella poster 43 605 0

Årets resultat 43 605 0



33ÅRSREDOVISNING 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

FoUrum är kommunernas utvecklingspartnerskap 
för socialtjänsten och utgör ett långsiktigt och sam-
ordnat stöd till kommunerna med ett övergripande 
uppdrag att stödja implementeringen av en evidens-
baserad praktik. FoUrum utgör den största delen av 
Kommunal utveckling.

Under 2013 har arbetet fokuserat på att bygga upp 
ett systematiskt internt förbättringsarbete genom 
att i högre grad mäta verksamhetens resultat genom 
förutbestämda indikatorer. Ett konkret exempel är 
hur de personer som besöker FoUrum varje månad 
(i genomsnitt 350 personer/månad) uppfattar verk-
samheten. Vidare beslutades under året att verk-
samheten ska genomlysas i en extern utvärdering. 
Resultatet presenteras under våren 2014.

Under året har också kommunerna i högre grad 
använt plattformen för att samordna gemensamma 
verksamheter. Det har fattats beslut om att skapa ett 
gemensamt barnahus inom barn- och ungdomsvår-
den och en samordning av länets personliga ombud 
leds sedan 2013 av FoUrum.

Under året har samtliga kommuner i länet stärkt sin 
förankring genom att anta en gemensam långsiktig 
plan för FoUrum och en gemensam kunskapsut-
veckling.

Samverkan med andra aktörer 
Ett ledningssystem för samverkan mellan social-
tjänst, skola och landsting har utarbetats och sjösatts 
under året. Dokumentet identifierar och samordnar 
gemensamma verksamhetsområden och skapar 
rutiner för hur man hanterar gränsdragningar mellan 
olika huvudmän.

Ett strategidokument för hur forskning ska stärkas 
i vår kunskapsproduktion har också tagits fram och 
antagits under året. Detta innebär att ett starkare 
samarbete med högskolor och andra forsknings-
miljöer har utvecklats.

Likaså ett särskilt strategidokument för att stärka 
medborgarperspektivet och för att bättre ta till vara 
brukarnas perspektiv i det gemensamma utvecklings-
arbetet.

FoUrum har idag en stark koppling till nationella 
utvecklingsprojekt kopplade till SKL, Socialstyrelsen 
och andra aktörer. Inte sällan får vi nationella upp-
drag till vår region.  
 
Arbetet i respektive område konkretiseras och 
genomförs av FoU-ledare tillsammans med ak-
tuella chefsnätverk. Inom varje område pågår ett 
omfattande länsövergripande arbete. Här följer en 
redogörelse för hur respektive område lyckats nå de 
uppsatta verksamhetsmålen formulerade i verksam-
hetsplanen för 2013. En mer detaljerad information 
finns i separata projektsammanfattningar som alla 
publiceras på vår hemsida.

Barn och unga
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Genom ESF-projektet Närd inte tärd är målet att 
fortsätta arbetet med kompetensutveckling av social-
sekreterare inom barn- och ungdomsvården uppfyllt.

Ett viktigt mål har varit att stödja kommunerna i att 
utveckla modeller i samverkan för att förbättra barns 
psykiska hälsa. Under 2013 förväntades samtliga 
kommuner i länet jobba med förbättringsområden 
i samverkan med FoUrum samt SKL. Projektet har 
genomförts och ersätts framöver med länsöver-
gripande insatser inom ramen för statliga satsningar 
i psykiatrin.

Barns hälsa och skola är prioriterade områden. 
Arbetet med att ge fortsatt stöd till kommunerna i 
deras arbete med frågor som rör handläggning och 
dokumentation inom barn- och ungdomsområdet 
fortsätter även 2014.

När det gäller fortsatt arbete för att utveckla kom-
munernas öppenvård, bland annat regional samord-
ning av föräldrastödsresurser, har ett nätverk under 
året bildats med uppdrag att jobba vidare med 
implementering av metoden KOMET i samtliga 
intresserade kommuner. Ett antal länsnätverksträffar 
har hållits med inslag av utbildning och handled-
ning. Nätverket förväntas fortsätta under 2014 utan 
FoUrums samordning.

FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten
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Vuxna 

Arbete och delaktighet
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter 
Under 2013 har FoUrum fortsatt att stödja kom-
munerna i implementering samt utvärdering och 
uppföljning av metoden Supported Employment/
IPS, som syftar till att människor med funktionsned-
sättning i högre grad ska kunna få och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden.

En forskningsöversikt har tagits fram gällande IPS 
(Individual Placement and Support) och Supported 
Education. Med denna som utgångspunkt har en 
implementeringsplan gällande IPS framarbetats för 
fortsatt arbete inom psykiatriområdet i länet.

En ansökan om förstudie gällande förutsättningar 
för implementering av Supported Education i Jön-
köpings län har skrivits fram och beviljats av Euro-
peiska Socialfonden. Projektet kommer att pågå från 
april 2014 till november 2014.

En utvärdering av pågående arbete gällande Sup-
ported Employment startade i september 2013 och 
kommer att vara klar i februari 2014. 

FoUrum samordnar ett länsövergripande nätverk för 
metodansvariga gällande Supported Employment i 
varje kommun. Nätverket består av 17 personer från 
länets kommuner.

FoUrum samordnar länets medverkan i det inter-
nationella projektet kring ungdomar som varken 
arbetar eller studerar - ”EUSE Toolkit for diversity”. 
Det sker i form av utbildningsinsatser för en repre-
sentant från samtliga av länets kommuner.

Målet att utveckla och implementera metoder för 
ökad kvalitet i det förebyggande arbetet riktat till 
ungdomar på länets fritidsgårdar genom att erbjuda 
samtliga fritidsledare i länet två utbildningsblock 
inom ramen för projektet Kompetensfokus fritidsle-
dare är uppfyllt. Utbildningsblocken har genomförts 
och har under året kompletterats med en processle-
darutbildning för en grupp fritidsledare i regionen. 
Projektet avslutas i juni 2014.

Under 2013 genomfördes ett antal utbildningar om 
Barnkonventionen i Jönköpings län och dess resultat 
har implementeras. I samverkan med Landstinget 
och skolorna i länet har utbildningssatsningar i 
SKL:s regi genomförts och följts upp. Landstinget, 
Jönköpings och Habo kommuner har jobbat in-
tensivt med att implementera barnkonventionen i 
verksamheten.

När det gäller fortsatt utveckling, förbättring och 
samordning av länets familjehemsvård är det aktuellt 
att ta ställning till regional samordning av rekrytering 
och utbildning till familjehem. Det är även aktuellt 
att ta fram rutiner och utredningsmetoder som kan 
göra familjehemsvården så säker som möjligt för 
barnen och höja kvaliteten när det gäller till exempel 
utbildningsfrågor. Rutiner är framtagna men fortsatt 
förbättring behövs. Beslut att avvakta regional sam-
ordning av rekrytering och utbildning till familjehem 
togs under 2013. Nytt beslut ska tas 2014.

Arbetet att tillsammans med kommunerna utarbeta 
en strategi för hur vi gemensamt i länet kan arbeta 
med systematisk uppföljning av barn- och ungdoms-
vården på flera nivåer är påbörjat under 2013, men 
inte slutfört.

Målet med försöksprojektet ”Paired reading” (parläs-
ning) för familjehemsplacerade barn är uppfyllt. Pro-
jektet har gett goda resultat och spridningen i form 
av information och utbildning fortsätter under 2014.

Stöd till kommunernas verksamhet när det gäller mot-
tagande av ensamkommande flyktingbarn har fortsatt 
2013. Stödet omfattar att implementera och utveckla 
ett länsgemensamt uppföljnings- och utvärderings-
system. Detta arbete är genomfört och en länsrapport 
publiceras varje halvår. Ett visst implementeringsar-
bete återstår för att få samtliga boenden att korrekt 
svara på enkäten. Orsaken är nystartade boenden och 
nytillsättande av föreståndare på boenden.

Barn på landsbygden som bevittnat våld och deras 
nätverks potential och betydelse, drivs som ett dok-
torandprojekt. Detta arbete pågår enligt plan.

Även arbetet med doktorandprojektet Betydelsen 
av etnicitet och kultur gällande ungdomar som varit 
placerade i dygnsvård pågår enligt plan.
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Den nationella baskursen Kunskap till praktik (SKL) 
genomfördes i november 2013 med 130 deltagare 
från kommuner och landsting inklusive primärvård.

Målet att genomföra nationella fördjupningskurser 
i missbrukspsykologi, dokumentation och hand-
läggning samt graviditet och riskbruk/missbruk är 
delvis uppfyllt. Fördjupningskurser är genomförda 
medan riskbruks-, missbruks- och beroendelära samt 
juridik, missbruk och beroende flyttas fram för att 
genomföras 2014.

Revidering av länsriktlinjer inom missbruksområdet 
är genomförda.

En brukarstyrd revison av beroendeenheten genom-
fördes under 2013.

Målet att genomföra lokal uppföljning enligt natio-
nell uppföljningsmodell i fem pilotkommuner är 
uppfyllt, då den nationella modellen har genomförts 
i form av uppföljningsverkstad i åtta av länets tret-
ton kommuner.

Ytterligare utbildningar som rör missbruksområdet 
har genomförts efter kommunernas behov. Två 
LVM-utbildningar (Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall) har genomförts och en konferens med 
130 deltagare kring läkemedelsassisterad behandling 
vid opiatberoende har anordnats tillsammans med 
Landstinget.

Psykiatri
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Rutiner utarbetas för brukarrevision inom psykiatri-
området. Arbetet med att etablera ett länsbrukarråd 
fortsätter samt rutiner för uppdragen. Revisioner 
inom psykiatriområdet har inte genomförts under 
2013 då brukarrådet har haft andra uppdrag. Två 
revisioner är planerade att genomföras under 2014.

När det gäller att stödja utvecklingen av resursper-
soner med egenerfarenhet kring psykisk sjukdom är 
målet att fem resurspersoner ska ha startat i någon 
verksamhet under 2013. Fjorton dialogutbildare har 
utbildats och lika många dialogutbildningar genom-
fördes under hösten. Attitydambassadörer har ut-
bildats via Hjärnkoll och det finns idag 20 personer 
som är verksamma i länet. 

Målet är uppfyllt när det gäller att utveckla och 
implementera metoder för ökad kvalitet i hand-
läggningen av försörjningsstöd samt att ge stöd till 
länets kommuner för att implementera strukturerade 
bedömningsinstrument som verktyg i handlägg-
ningen. En rad utbildningar såsom samtalsmetodik, 
forskningsseminarier, temadagar och seminariedagar 
har erbjudits kommunerna under året.

Under året har det påbörjade forskningsprojektet 
fortsatt som rör arbetslösa ungdomar med försörj-
ningsstöd och det sociala arbete som utförs för 
denna grupp. Arbetet drivs som ett doktorandpro-
jekt i samarbete med Högskolan i Jönköping. 

En rad andra aktiviteter har genomförts i samarbete 
med arbetsmarknadsenheterna, samt ytterligare 
metodutveckling genom pågående utvecklingsarbete 
med arbetsintegrerande sociala företag. 

Riskbruk, missbruk och beroende
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Under året har arbetet med att stärka barn- och 
föräldraperspektivet inom missbruks- och beroende-
vården fortsatt. Under 2013 erbjöds fyra tillfällen att 
gå fördjupningsutbildning. Projektet omfattar även 
utveckling och metodstöd avseende dokumentation 
och systematisk uppföljning inom verksamheterna. 
Särskilda stimulansmedel ges för att utveckla modell 
för samverkan mellan olika förvaltningar i familjer 
med missbruk, där Vetlanda kommun är länets mo-
dellkommun.

Grundutbildningar samt fördjupningsutbildningar 
i metoden ASI har genomförts efter behov; två 
grundutbildningar och tre fördjupningsdagar har 
genomförts enligt kommunernas önskemål.

Arbetet med att utveckla vårdplansarbetet så att 
det blir mätbart till exempel genom att titta på hur 
många utredningar som har vårdplan och om de är 
samordnade med andra huvudmän har påbörjats. 

Målet att genomföra utbildningar och metodstöd 
utifrån kommunernas behov i olika rekommendera-
de metoder har nåtts. Sexton utbildningstillfällen har 
genomförts i fem olika metoder med sammanlagt 
250 deltagare. 
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versikt gällande metoden Supported education som 
underlag för beslut om fortsatt arbete.

När det gäller implementering av antagna länsrikt-
linjer inom Case Management, samverkan kring 
personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk 
i kombination, har ett nytt CM-team tagit form och 
startar i södra länsdelen 2014. Teamet består av fem 
case managers, två från psykiatrin och tre från kom-
munerna. Teamet ska arbeta över kommungränser-
na. Diskussioner om liknande koncept har påbörjats 
i höglandskommunerna. 

FoUrum representeras i länsgruppen för kvinnofrid. 
Länsgruppen har under året bytt namn till fokus-
gruppen våld i nära relationer. Utbildningsdagar har 
hållits i Eksjö, Värnamo och Jönköping. FoUrum 
fullgjorde sitt uppdrag angående mansrådgivningen 
och var även behjälplig vid ansökan om ekonomiska 
medel för att finansiera tjänster. Alla mål förutom ett 
planerat studiebesök är uppfyllda.

Äldre
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
”Bättre liv för sjuka äldre” är en av Sveriges Kom-
muner och Landstings (SKL) prioriterade frågor 
på nationell nivå. Den bygger på en överenskom-
melse mellan regeringen och SKL om ett nationellt 
förbättringsarbete för att effektivisera och utveckla 
verksamheterna i landet på ett systematiskt och 
evidensbaserat sätt. Äldre personer ska kunna bo 
och leva tryggt i sitt hem och få sin omsorg och vård 
där. För att åstadkomma det kommer vi att arbeta 
på bred front inom hela länet och finna nya arbets-
former där det krävs. 

Fyra gemensamma länsträffar har arrangerats i 
samverkan med landstinget för att ge goda exempel, 
och möjlighet till analys av resultat för att nå länets 
gemensamma målområden.

En del i förbättringsarbetet är att utveckla och för-
bättra vården i livets slutskede med stöd av svenska 
palliativregistret. För att kunna följa upp och förbätt-
ra vården behövs relevanta data som är registrerade 
på ett kvalitetssäkert sätt. Samtliga berörda enheter 
har erbjudits uppföljning genom lärandeseminarier. 
Utvärderingen visar att minst 80 procent av delta-
garna är nöjda eller mycket nöjda.

Två inspirationsföreläsningar samt tio utbildningar 
i återhämtningsinriktat arbetssätt med kommuner, 
landsting och personer med egenerfarenhet har 
genomförts.

Uppföljning av implementering av arbetsmodellen 
Samordnat kontaktmannaskap för personer med 
psykisk funktionsnedsättning har skett i länet vid 
fem tillfällen. Vi har genomfört tvådagarsutbildning-
ar i södra länsdelen för kommuner och landsting. 
En utbildning för återhämtningsombud i Jönköping, 
Habo och Mullsjö med egenerfarna och personal 
var planerad 2013. Arbetet kring samordnat kontakt-
mannaskap har inte genomförts enligt plan på grund 
av lågt intresse.

Arbetet för bättre stöd till äldre med psykisk ohälsa 
har fortsatt. En handlingsplan har utvecklats och 
förankrats politiskt och är nu klar att sjösättas.

Förebygga suicid – utbildning om larmplan i länet 
har genomförts. Larmplanen är inriktad på blåljus-
personal i länet och 275 personer har utbildats med 
samtalsövningar i krissituation, barns reaktioner i 
krissituation samt grundutbildning om larmplan. I 
arbetet med att införa kommunala suicidpreventiva 
handlingsplaner har 340 personer utbildats i länet. 
I Mental Health First Aid (Första hjälpen psykisk 
hälsa) har 18 instruktörer utbildats.

Arbetet med att utveckla samverkansformer och 
utbilda baspersonal i grundläggande kunskaper och 
bemötande inom neuropsykiatrin har fortsatt. Efter 
2013 har sammanlagt 850 personer inom länet genom-
gått den föreläsningsserie om neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar som erbjudits vid flera tillfällen. 
Förutsättningarna för hur en organisering eller form 
av regionalt kompetenscentrum skulle kunna se ut 
har undersökts under året, samordnat av FoUrum.

Utbildningsmaterial och informationsfolder har 
tagits fram under året för att implementera och följa 
upp uppföljningsrutiner och motivationsarbete vad 
gäller den somatiska hälsan hos personer med psy-
kisk funktionsnedsättning. 

Under 2013 har arbetet fortsatt med implemente-
ringsplan gällande metoden Individual placement 
and support IPS (som även beskrivs inom området 
Arbete och delaktighet ovan) samt en kunskapsö-
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Personal i länet ska erbjudas lärandeseminarier för 
att öka sin kunskap om olämpliga läkemedel till 
äldre, vilket i sin tur anses förbättra livskvaliteten hos 
den enskilde äldre. Detta är genomfört under 2013. 
Utvärderingen visar att minst 80 procent av delta-
garna är nöjda eller mycket nöjda.

En enhetlig, entydig och ändamålsenlig dokumenta-
tion inom kommunal hälso- och sjukvård bidrar till 
ökad patientsäkerhet. Den ger också bra möjligheter 
för jämförelser, utvärderingar och forskning. Soci-
alstyrelsen ansvarar i sin verksamhet för Nationell 
Infrastruktur och Nationellt Fackspråk, där metoder 
och verktyg för att åstadkomma ett gemensamt språk 
inom vård- och omsorgsdokumentation på nationell 
nivå har beslutats och arbetats fram. Under 2013 har 
arbetet med att konstruera en klassifikationsbaserad 
sökordsstruktur för personal inom kommunal vård 
och omsorg i Jönköpings län genomförts.

Övergripande FoU-verksamhet
Vid sidan om de olika målgruppsinriktade områdena 
arbetar FoUrum med generella utvecklingsinsatser 
som omfattar hela socialtjänstens verksamhet.

E-hälsa
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
En genomförandeplan för arbetet i länet har anta-
gits av chefsnätverket för eHälsa som godkändes av 
socialcheferna under året.

Målet om att genomföra en regional temadag med 
hög nöjdhet från deltagarna formulerades om under 
året genom att den förändrade satsningen från staten 
medförde flera nationella konferenser.  Därför prio-
riterades i stället kommunal närvaro vid de större 
nationella konferenserna som Vitalis, Nationella 
eHälsodagen, Offentliga rummets nätverksdag för 
trygghetslarm, Hjälpmedelsinstitutets konferenser 
om välfärdsteknologi och trygghetslarm samt de 
inspirationsdagar som Västerås kommun anordnat 
kring sin välfärdsteknologisatsning.

En träff  organiserades för att lösa kvarvarande 
tekniska problem kring Nationell Patientöversikt 
(NPÖ) med representation från kommunernas och 
Landstingets supportorganisation, samt den natio-
nella förvaltningen med en åtgärdsplan som resultat. 
En workshop för användare anordnades i samarbete 

med Qulturum med ett 70-tal deltagare fördelat 
mellan kommuner och landsting. Användningen av 
NPÖ har ökat väsentligt, men arbete kvarstår för att 
ytterligare öka användningen.

FoUrums FoU-ledare inom eHälsa är representant 
i NPÖ:s nationella förvaltargrupp som enda repre-
sentant för den kommunala sidan. I denna grupp 
återfinns också Landstinget i Jönköpings län. I bör-
jan av året avrådde den lokala läkemedelskommittén 
läkarna från att använda Pascal, ett nationellt verktyg 
för ordination av dosläkemedel, vilket påverkat 
användningen och informationsöverföringen mellan 
kommuner och landsting.

En av statens målsättningar för 2013 var att öka 
andelen berörd personal inom socialtjänsten som har 
tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. 
Länet arbetar med ett regionalt projekt i samarbete 
med Landstinget för att tekniskt möjliggöra SITHS-
kort för Meddix samordnad vårdplanering. samt att 
ge berörd personal åtkomst till Landstingets system 
remisser och svar. Detta ska ge kommuner och 
landsting förutsättningar att leva upp till patientdata-
lagens krav på säker autentisering vid överföring av 
information över öppna nät.

Länet har deltagit i framtagandet av nationella 
vägledningar inom övriga statliga målsättningar för 
2013: övergången till digitala trygghetslarm, mobilt 
arbetssätt, samt e-tjänster riktade till medborgaren. 
Inom mobilt arbetssätt har fokus i länet legat på att 
studera processer som förväntas underlätta arbetet, 
förändringsbehov av processer, informations- och 
dokumentationsbehov, tekniska utvecklingsbehov 
och informationssäkerhetsaspekter. Ett forsk-
ningsprojekt har speciellt studerat en nattpatrulls 
behov. Kommunerna har också testat teknik i form 
av plattor och mobiler. Inom trygghetslarmens 
digitalisering handlar det om att öka kunskaperna 
kring teknikskiftets krav, och att i enlighet med den 
nationella vägledningen tydliggöra vilka krav som 
ställs på verksamhetsutveckling och det kommunala 
ansvaret för trygghetslarmskedjan.  Länet har också 
bedrivit ett arbete för att tillgodose kravet på web-
baserad information till barn och unga med psykisk 
ohälsa. Informationen presenteras på 1177.se med 
gemensamma texter för hela landet och information 
på kommunernas egna hemsidor. 1177.se och kom-
munernas hemsidor länkar till varandra.
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Samverkan sker med länets skolchefer inom kommu-
nal utveckling för att skapa en gemensam plattform 
för utbildningsfrågor av strategiskt regionalt intresse. 

Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Skolcheferna i länet har under året fått information 
om gymnasiesärskolans nya läroplaner och kurspla-
ner som trädde i kraft den 1 juli 2013. Skolverket har 
under året anordnat seminarier riktat till rektorer.
En differentierad prislista på de olika inriktningarna 
inom naturbruksutbildningen har tagits fram och 
finns som underlag för de olika inriktningarna på 
naturbruksutbildningen.

Rektorslyftet har fokus på pedagogiskt ledarskap 
inom kunskapsområdet styrning och ledning. Intres-
serade rektorer från länet har under året gått utbild-
ningen på Linnéuniversitet i Växjö.

SkolkrAft är en arena för regionalt erfarenhetsutbyte i 
samspel mellan skola, högskola och näringsliv. Strävan 
är att entreprenörskap och ett entreprenöriellt lärande 
ska genomsyra elevens hela skolgång från förskola 
till och med gymnasium. Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping fortsätter detta program 
som riktar sig till skolor i länets kommuner. Antalet 
deltagande arbetslag och lärare varierar från de olika 
kommunerna.

En ny handlingsplan för samarbetet med Högskolan 
för lärande och kommunikation (HLK) 2014–2015 
har arbetats fram i samarbete med länets utvecklings-
ledare och är antagen i Regionalt utvecklingscentrums 

(RUC) styrelse. Handlingsplanen utgör det främsta 
verktyget när det gäller samverkan mellan kommuner-
na och HLK utifrån ett skolutvecklingsperspektiv.

Projektet om sex- och samlevnadsundervisning i länet 
fortsätter och sker i samverkan mellan landstinget 
och kommunerna. Syftet är att få en likvärdig sex-och 
samlevnadsundervisning med god kvalitet i hela länet. 
Kontaktpersoner finns nu i alla kommuner och ett ut-
bildningsmaterial kopplat till målen i läroplanen finns 
på Landstingets hemsida ”Lust till förbättring”. 

Samarbetet mellan SKL och Landstinget har fortsatt 
under 2013; utbildningsinsatser om barnkonventionen 
anordnas för anställda inom kommuner och lands-
tinget. Arbete pågår i kommunerna för att omsätta 
barnkonventionen i praktisk handling.

Kompetensutveckling för länets studie- och yrkesväg-
ledare inom ramen för ett ESF-projekt har pågått hela 
året och avslutades i december. Syftet var att stärka 
och fördjupa kompetensen hos regionens studie- och 
yrkesvägledare i linje med de krav och förväntningar 
som finns i yrkesrollen. Utbildningsinsatserna har höjt 
deras kompetens. Nya modeller har tagits fram kring 
näringsliv och arbetslivet på prao. En stor avslutnings-
konferens för projektet genomfördes i december. 
Effekten på lång sikt är att de som blir vägledda gör 
välgrundade val och därmed färre felval. Projektet har 
också lett till att länets kompetensplattform komplet-
teras med ett regionalt samverkansråd kring studie- 
och yrkesvägledning.

Utbildningssamordning

Öppna jämförelser
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Öppna jämförelser används för att utveckla kvaliteten 
inom länets socialtjänster. Vår region deltar som en av 
nio regioner i ett projekt som SKL driver nationellt. 
Under 2013 har arbetet med kvalitetssäkring av  
inlämnade uppgifter och publicering av länsrappor-
ter fortsatt löpande. Länsrapporter inom samtliga 
nio öppna jämförelseområden har producerats till 
kommunerna.

Under 2013 gjordes en gemensam genomgång av 
enkäter inför inlämning av öppna jämförelser, för att 
kvalitetssäkra tolkning av frågor.  Målet att länsrap-
porter ska produceras inom varje jämförelseområde 
är uppnått. Kvalitetssäkrad genomgång genomfördes 
inom fem områden vilket ger 100 procent målupp-
fyllelse. Två nya områden planeras för 2014; äldre-
omsorg och stöd till brottsoffer. 
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Miljösamverkan f  är ett samarbete mellan länets 
miljökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet.

Syftet är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsar-
betet i länet och ge stöd till myndighetsutövning (till-
syn) och mer förebyggande insatser. Samverkan ska 
ge ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter 
att gå på djupet i speciella frågor.

Miljösamverkan f  förväntas också bidra till kompe-
tensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse. 
I vissa frågor sker samarbete med centrala myndig-
heter och annan miljösamverkan i landet.

Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Under 2013 var tjänsten vakant under ett halvår. Trots 
detta har flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen  

kunnat genomföras och målen kan till största del 
anses uppnådda.

Projekt har drivits inom behovsutredning miljökon-
tor (som fortsätter 2014). Uppföljning har gjorts av 
tidigare projekt kring små avlopp och flerbostadshus.

Två kurser har arrangerats: Fukt och mögel samt 
Oljeavskiljare.

Strategiskt arbete har skett kring varumärke miljö-
kontor. Kommunbesök samt marknadsföring av 
Miljösamverkan f  har gjorts. Handläggarträffar  
inom flerbostadshus, vindkraft, miljö- och hälso- 
skyddshandläggning samt täkthandläggning har 
också hållits under året.
 

Miljösamverkan f

Personalutveckling – Kurs och konferens är den 
funktion inom Primärkommunala nämndens an-
svarsområde som samordnar primärkommunernas 
personal- och kompetensutveckling samt samordnar 
konferenser för Regionförbundet Jönköpings län, 
regional utveckling.

Kurs och konferens erbjuder ett brett och verksam-
hetsanpassat utbildningsutbud, baserat på kom-
munernas behov och önskemål. Verksamheten är 
intäktsfinansierad.

Vi ingår i och har kontakter med flera olika yrkes-
nätverk i länet för att fånga upp de behov av kurser 
och konferenser som finns i länets 13 kommuner. Vi 
har täta kontakter med Referensgruppen, som består 
av personalchef  samt ytterligare en medarbetare 
från våra 13 kommuner för att fånga upp behoven 
av kompetensutveckling bland de yrkesgrupper som 
finns i våra kommuner.

Täta kontakter med Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, uppehålls för att de ska förlägga utbild-

ningar och seminarier i Jönköpings län. Under 2013 
har vi kunnat genomföra 3 kurser i samarbete med 
SKL.

Marknadsföring av kurs och konferens verksamhet 
sker kontinuerligt.

Under 2013 genomförde kurs och konferens 86 
utbildningar och 4 konferenser. Några av utbildning-
arna var flerdagsutbildningar.

Vi har tillsammans med Regionförbundet Södra 
Småland startat upp ett nationellt nätverk för kurs- 
och konferenssamordnare. Första nätverksträffen ge-
nomfördes i Stockholm under januari månad 2014.

Statistik över hur länets 13 kommuner använt sig av 
Kurs och konferens under 2013, redovisas i bilaga 2.

Personalstyrkan inom Kurs och konferens är 1,0. En 
person på 80% och en på 20%. 

Kurs och konferens
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Politiska uppdrag och möten

Bilaga 1

Regionstyrelsens presidium
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
1:e vice ordförande: Anders Pansell (KD),  
Landstinget, 2:e vice ordförande: Elin Rydberg (S), 
Jönköping.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
Övriga ledamöter:  
1:e vice ordförande Anders Pansell (KD), Landstinget, 
2:e vice ordförande Elin Rydberg (S), Jönköping samt 
Lars Isaksson (S), Landstinget och Ann-Mari Nils-
son (C), Jönköping.

Alexander Lowejko (V), Nässjö, Esse Petersson 
(FP), Landstinget, Björn Fälth (SD), Vetlanda och 
Kajsa Carlsson (MP), Landstinget har haft insyns-
platser. 

Beredningar
RUS-beredning
Bengt Dahlqvist (M), Anders Pansell (KD),  
Elin Rydberg (S), Lars Isaksson (S), Ann-Mari Nils-
son (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)

Infrastrukturberedning
Bengt Dahlqvist (M), ordförande, Niclas Palmgren 
(M), Hans-Göran Johansson (C), Stefan Gustafsson 
(KD), Elin Rydberg (S), Bo Zander (S) och  
Berry Lilja (S)

Regionstyrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret 2013 sammanträdde Region-
styrelsen vid fem tillfällen. Fyra av dessa kombinera-
des med temainformationer.

2013-02-21 i Nässjö kommun
Tema Jönköpings län ur ett internationellt perspektiv.
2013-05-02 i Mullsjö kommun
Tema Strukturfondsprogrammen, nutid och framtid.
2013-06-20 i Jönköpings kommun  
2013-09-26 i Sävsjö kommun  
Tema Näringslivets utveckling följs upp i en ny stu-
die av Grufman Reje.
2013-11-21 i Nässjö kommun
Tema Hur tar vi tillvara EU:s möjligheter?

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 2013 sammanträdde Primär-
kommunala nämnden vid fyra tillfällen. Primärkom-
munala nämndens presidum sammanträdde vid fem 
tillfällen. 
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Brysselkontoret
Anders Pansell (KD) och Elin Rydberg (S) 

Sydsam
Bengt Dahlqvist (M), Anders Pansell, (KD)  
och Elin Rydberg (S)

SydSams utjämningskommitté
Elin Rydberg (S)

Högskolan för lärande och 
kommunikation
Bengt Dahlqvist (M)

Strukturfondspartnerskap
Bengt Dahlqvist (M) och Lars Isaksson (S)

Europakorridoren
Ledamot: Bengt Dahlqvist (M)
Ersättare: Ulla Gradeen (S)

Stambanan.com
Bengt Dahlqvist (M)

Baltic Link 
Bengt Dahlqvist (M)

ALMI invest (Småland och Öarna)
Ledamot: Anders Pansell (KD)

Energikontor Norra Småland
Ann-Mari Nilsson (S), ordförande, Tommy  
Bohman (S), Börje Malmborg (KD) och Rolf   
Persson, regiondirektör

Science Park-systemet i Jönköpings län
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M)

Representation
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Kurs och konferens: Kommunernas deltagande i kurser 2013

Bilaga 2

Antal deltagare
Andel av 
deltagarna (%) 1

Utnyttjande, 
andel av 
anställda (%) 2

Utnyttjande, 
rangordning

Aneby 59 2,6 12,2 2

Eksjö 77 3,4 4,6 9

Gislaved 122 5,4 4,6 9

Gnosjö 42 1,9 4,8 8

Habo 100 4,5 14,2 1

Jönköping 501 22,0 4,5 10

Mullsjö 54 2,4 10,8 3

Nässjö 190 8,5 7,1 4

Sävsjö 58 2,6 5,3 6

Tranås 85 3,8 4,9 7

Vaggeryd 80 3,6 7,1 4

Vetlanda 135 6,0 5,3 6

Värnamo 155 6,9 5,5 5

Externa deltagare 579 26,0

Totalt                       2 237

1 I förhållande till totala antalet kursdeltagare
2 I förhållande till totala antalet anställda i kommunen
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Beviljade projektmedel
Beviljade regionala projektmedel 2013 (inklusive projekt beviljade inom ramen för ”Främja Kvinnors  
Företagande”).

Bilaga 3

Projektägare Beviljade projekt 2013 
(2013 års anslag)

Beslutad 
summa, kr

RUP/RUS

SVID Designregion Småland 250 000 RUP
NYF RUN 85 000 RUP
Leader Västra Småland Göra det omöjliga möjligt 248 000 RUP
Internationella Handelshögskolan Att hjälpa små och medelstora 

företag realisera tillväxt
85 919 RUP

Regionförbundet Jönköpings län Innovativa Arenor 100 000 RUP
Östsam TTP 11 111 000 RUP
Winnet Bevara, bruka utan att förbruka* 69 750 RUP
Nyföretagarcentrum Kalasstart del 1* 52 050 RUP
Eksjö kommun Kreativa kvinnor* 85 634 RUP
Jönköpings kommun Öxnehaga företagarskola 450 000 RUP
Regionförbundet Jönköpings län Kollektivtrafikens betydelse 200 000 RUP
Eksjö.nu Förstudie destination Eksjö 421 250 RUP
Share Music Sweden Förstudie – kurser till nya mark-

nader
185 000 RUP

Skärteknikcentrum AB Insikt-validering 401 000 RUP
FoUrum Arbetsintegrerade sociala företag 658 730 RUP
TUC Sweden AB Kvinnors företagnade – fram-

gång genom utveckling
131 205 RUP

SNAB Qraftfulla 2.0* 7 156 RUP
Föreningen Qom Ut Festival 50 000 RUP
Internationella Handelshögskolan TTP1 500 000 RUP
Internationella Handelshögskolan Tillgänglighet, Innovationspro-

cessen och Tillväxt
643 000 RUP

Biosfärsområdet Östra Vätterbran-
terna

Grupp för dialog och kunskaps-
uppbyggnad inför gruvbrytning

75 000 RUP

Blekinge Tekniska Högskola Greencharge Sydost 397 000 RUP
SPS-systemet Basfinansiering 2 894 000 RUP
Winnet Jönköpings län Basfinansiering 400 000 RUP
Värnamo Näringsliv AB Dubbelt Upp* 44 674 RUP
Nässjö Näringsliv AB Nordiska Infrastrukturskolan 250 000 RUP
SP, Sveriges Tekniska Institut Vinnväxt 1 633 333 RUP
Swerea/swecast IMPACT 200 000 RUS
Coompanion Jönköpings län Synergi 2.0 298 000 RUP
Energikontoret Energisamverkan Forserum 194 425 RUP
NUVAB Business by Women 2* 23 927 RUP
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Projektägare Beviljade projekt 2013 
(2013 års anslag)

Beslutad 
summa, kr

RUP/RUS

ABF Mötesplats Habo, Mullsjö, An-
nerberg

52 500 RUS

ALMI  Kronoberg Nätverksförening 100 000 RUS
Swerea/Swecast Internationell kompetensför-

sörjning
100 000 RUS

Studiefrämjandet Småland Blekinge Digitalkultur 1 315 600 RUS
Jönköpings Länstrafik Kollektivtrafik på landsbygden 100 000 RUS
Vetlanda Kommun KomBack 150 000 RUS
Länsstyrelsen Jönköpings län Informationstidning 150 000 RUS
Ung Företagsamhet Entreprenörskap 325 000 RUS
Winnet Jönköpings län Nätet kvinnligt resurscentrum 400 000 RUS
Räddningstjänsten Räddsam F 500 000 RUS
Swerea/swecast Energisamverkan Forserum 83 325 RUS
Vaggeryds kommun Möbelriket 99 000 RUS
TUC Sweden AB Kvinnors företagande* 132 199 RUS
NUVAB Kvinnligt Nätverk i Vetlanda AB* 17 291 RUS
Winnet Bruka, bevara utan att förbruka* 55 200 RUS
BiB Kraftverk 2013-2014* 27 900 RUS
SNAB Qraftfulla 2.0* 8 807 RUS
NUVAB Business by Women 2* 33 805 RUS
Eksjö kommun Kreativa kvinnor* 68 325 RUS
NYF Kalasstart med kulturkrock* 52 050 RUS
Värnamo kommun Nya tider, nya näringar 200 000 RUS
Share Music Sweden Inspiragera 400 000 RUS
Totalt 15 516 055

* Här redovisas den regionala medfinansieringen. Därutöver tilldelas projekten medel inom ramen för det 
nationella programmet ”Främja Kvinnors Företagnade”.
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Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län 2013

Bilaga 4

Till revisionsberättelsen hör bilagorna Revisionsrapport från sakkunniga samt Revisionsberättelsen från  
Primärkommunala nämnden




