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Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län 2010
Regionstyrelsen är Regionförbundets högsta beslutande församling och består av 33
ledamöter samt 33 ersättare:

Ordinarie ledamöter
Margareta Andersson (kd), Nässjö
Acko Ankarberg Johansson (kd), Jönköping
Rune Backlund (c), Landstinget
Tommy Bohman (s), Vetlanda
Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryd
Nils-Erik Davelid (fp), Jönköping
Ilan DeBasso (s), Jönköping
Lars-Erik Fälth (c), Aneby
Ulla Gradeen (s), Värnamo
Stefan Gustafsson (kd), Sävsjö
Anders Gustafsson (m), Landstinget
Andreas Henning (s), Eksjö
Lars Isaksson (s), Landstinget
Håkan Jansson (m), Landstinget
Marie Johansson (s), Gislaved
Kenneth Kindblom (v), Jönköping
Bo Kärreskog (s), Landstinget

Elin Lagerqvist (s), Jönköping
Jan-Erik Lagärde (kd), Landstinget
Hans-Göran Johansson (c), Värnamo
Göran Lindell (c), Vetlanda
Lars-Åke Magnusson (kd), Gnosjö
Anna-Carin Magnusson (s), Landstinget
Eva Nilsson (m), Mullsjö
Thomas Werthén (m), Habo
Niclas Palmgren (m), Gislaved
Anders Pansell (kd), Landstinget
Peter Persson (s), Jönköping
Esse Petersson (fp), Landstinget
Lilian Sjöberg-Wärn (m), Landstinget
Anders Wilander (m), Tranås
Bo Zander (s), Nässjö
Carina Ödebrink (s), Landstinget

Ersättare
Ragnwald Ahlnér (kd), Landstinget
Erik Arnalid (kd), Jönköping
Lennart Bogren (c), Eksjö
Marie Brask (fp), Vetlanda
Bengt E Carlsson (s), Tranås
Lynn Carlsson (s), Jönköping
Lars Eriksson (kd) Mullsjö
Marcus Eskdahl (s), Landstinget
Bo Fahlström (s), Landstinget
Christer Fjordevik (kd), Värnamo
Britt-Marie Glad (s), Jönköping
Mats Green (m), Jönköping
Maria Hörnsten (s), Landstinget
Carina Johansson (c), Gislaved
Krister Johansson (s), Jönköping
Lena Johansson (kd), Landstinget
Marie Johansson (kd), Vetlanda

Kenny Jönsson (v), Nässjö
Anders Karlgren (m), Nässjö
Agneta Karlsson (m), Gislaved
Jarl Karlsson (s), Habo
Berry Lilja (s), Vaggeryd
Ann-Mari Nilsson (c), Jönköping
Bertil Nilsson (m), Gnosjö
Per-Olov Norlander (m), Landstinget
Lena Persson (s), Sävsjö
Urban Persson (m), Landstinget
Karin Renblad (s), Landstinget
Helena Stålhammar (c), Landstinget
Stig-Arne Tengmer (fp), Landstinget
Malin Wegnholm (m), Värnamo
Karin Velinder (m), Landstinget
Lars-Erik Widell (s), Aneby

Primärkommunala nämnden
Till Regionstyrelsen finns en särskild primärkommunal nämnd för att utveckla och samordna
primärkommunal verksamhet inom områdena social välfärd, personalutveckling och
utbildning.

Ordinarie ledamöter
Acko Ankarberg Johansson (kd), Jönköping
Tommy Bohman (s), Vetlanda
Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryd
Hans-Göran Johansson (c), Värnamo

Elin Lagerqvist (s), Jönköping
(till och med 2010-09-30)
Anders Wilander (m), Tranås
Bo Zander (s), Nässjö

Ersättare
Lars-Erik Fälth (c), Aneby
Andreas Henning (s), Eksjö
Agneta Karlsson (m), Gislaved
Lars-Åke Magnusson (kd), Gnosjö
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Gunnar Petersson (s), Habo
Henrik Jansson (m), Mullsjö
Ingrid Ivarsson (s), Sävsjö

4

Innehåll
Regionförbundets ordförande: 2010 gick vi mot bättre tider .................................................... 6
Om Regionförbundet ................................................................................................................ 7
Organisation och personal ....................................................................................................... 9
Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys ...................................................................... 10
Resultaträkning ...................................................................................................................... 12
Balansräkning ........................................................................................................................ 13
Finansieringsanalys ............................................................................................................... 14
Noter....................................................................................................................................... 15
Regional utveckling (Regionstyrelsen) ................................................................................... 19
Livsmiljö och attraktivitet .................................................................................................... 21
Näringsliv ........................................................................................................................... 22
Kommunikationer ............................................................................................................... 23
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning ........................................................................ 24
Internationell samverkan.................................................................................................... 25
Projektverksamhet ............................................................................................................. 26
Primärkommunal samordning (Primärkommunala nämnden) ............................................... 27
Social välfärd ..................................................................................................................... 29
Personalutveckling, PUSAM .............................................................................................. 34
Utbildning ........................................................................................................................... 35
Bilaga 1 Politiska uppdrag och representation....................................................................... 36
Bilaga 2 Beviljade projektmedel ............................................................................................. 38
Bilaga 3 Personalutveckling PUSAM:s genomförda kurser och konferenser ....................... 41
Bilaga 4 Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län........................................ 42
Bilaga 5 Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden .............................................. 43

Regionförbundet Jönköpings län | Årsredovisning 2010

5



Regionförbundets ordförande:
2010 gick vi mot bättre tider

När Regionförbundet nu gör bokslut för
2010 kan vi konstatera att förändringarna
kommer fort och ofta utan direkt inhemsk
orsak. När lågkonjunkturen rusade över oss
kändes det som om det skedde med hög
fart. När det senare under året ljusnade i
konjunkturen, skedde även det med relativt
hög fart. Under 2010, när den positiva förändringen började skönjas, var vi i full gång
med de åtgärder som stod till Regionförbundets förfogande. Det finns särskild
anledning att nämna varselsamordningen
som pågick under huvuddelen av året. De
båda samordnarna hade möten med
branscher och kommunledningar samt
möten och avrapporteringar till departementet. I september månad kunde varselsamordningen avslutas.
I slutet av året kändes det nästan som
högkonjunktur i vissa branscher, och då
kommer de gamla frågorna upp igen, kanske något överraskande tidigt, nämligen brist
på kvalificerade yrkesarbetare i tillverkningsindustrin.
Det är märkligt att vi i Sverige under krisens
år inte lyckats att tillsammans med tillverkningsindustrin kompetensförstärka arbetsmarknaden. De slutsatser man kan dra av
detta är att statens organ och myndigheter
fortfarande arbetar med stuprörsliknande
metoder som hindrar brett myndighetssamarbete. Ett sådant kunde ha gett
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positiva effekter på sysselsättningen och
tillgången på kvalificerad arbetskraft när
uppgången kom.
Regionförbundet har lämnat goda förslag till
förbättringar i den kompetensförsörjningsstrategi ”Strategi och handlingsplaner för
kompetensutveckling” som togs fram 2008.
Regionförbundet har dessutom i samverkan
med ALMI och Företagarna under året varit
aktivt med företagsrådgivning och med
detta säkrat många arbetstillfällen och
företag i vårt län.
I synfältet framåt ser jag att vi har viktiga
uppgifter framför oss. Vi börjar nu arbetet
med en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) för vårt län. En hel del av den historiska första stora överenskommelsen i länet
(RUP) ska utgöra underlag. Från utvärderingen av vår RUP har det framkommit att
vi måste ”vässa” oss ytterligare, bli tydligare
i målsättningarna och få många aktörer
delaktiga i processen. Detta, tillsammans
med arbetet inför Europa 2020,
regionfrågan, länets attraktivitet och
infrastrukturfrågorna, kommer att bli viktiga
arbetsuppgifter under 2011.

Regionförbundets ordförande
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Om Regionförbundet

För ett snabbt, öppet och smart län

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

Vision, mål och uppdrag
Regionförbundet är den politiska arenan för
samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget, vilket innebär
att det politiska och lokala inflytandet över
regionens utveckling är starkt.
För att nå regional styrka krävs samordning
och att vi alla arbetar mot samma mål. Det
förutsätter politisk vilja och kraftfulla insatser från många olika aktörer, och det är
Regionförbundets uppgift att vara motorn
och den gemensamma arenan i det arbetet.
Det regionala utvecklingsuppdraget från
regeringen är att ansvara för det regionala
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tillväxtarbetet och främja hållbar utveckling
och tillväxt. På våra medlemmars uppdrag
ska vi företräda och samla regionen samt
stödja och driva tillväxtarbetet mot målet ett
snabbare, öppnare och smartare län.
De regionala utvecklingsfrågorna har en
avgörande betydelse. Det handlar om
beslut som bland annat rör infrastruktur,
sysselsättning och kompetensutveckling,
liksom satsningar för näringslivsutveckling,
kultur och internationalisering. Den regionala nivån är också viktig när företag,
forskning och offentliga aktörer ska
samverka för att främja innovationer och
sysselsättning.
Ytterst handlar det regionala utvecklingsarbetet om att Jönköpings län ska ha en
hållbar utveckling och tillväxt som ger ökad
attraktionskraft, konkurrenskraft och
sysselsättning samt skapar bästa möjliga
förutsättningar för länets invånare att kunna
leva ett gott liv.
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Verksamhet
Regional utveckling och
primärkommunal samordning
Regionförbundets verksamhet omfattar två
verksamhetsdelar, regional utveckling och
primärkommunal samordning.
Inom regional utveckling finns fem strategiska utvecklingsområden: livsmiljö och
attraktivitet, näringsliv, kommunikationer,
internationell samordning samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
Dessutom samordnar och utvecklar
Regionförbundet strategiska frågor inom
Primärkommunala nämndens områden
social välfärd, personalutveckling (kurser
och konferenser) och utbildning.

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

Strategi, samordning och stöd
Inom samtliga verksamhetsområden har
Regionförbundet till uppgift att följa,
analysera och agera utifrån vad som
händer i omvärlden, att samordna utvecklingsinsatser i länet och att samordna
medlemmarnas intressen i länsgemensamma frågor.
Regionförbundet ansvarar även för
samordning och intressebevakning av
frågor som länets primärkommuner själva
lyfter fram som särskilt viktiga.
Ett verktyg för att uppfylla målen i det
regionala utvecklingsprogrammet är
möjligheten att ge ekonomiskt stöd till
program och enskilda projekt inom de
strategiska utvecklingsområdena. Regionförbundet driver dessutom egna utvecklingsprojekt och ger råd och information till
projektägare i länet som söker projektmedel
från EU:s strukturfonder.
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Organisation och personal

Regionförbundets kansli har huvuddelen av
sin verksamhet i Regionens Hus på Västra
Storgatan 18 A i Jönköping, där även
Smålands Turism och Jönköpings Länstrafik finns. FoUrum – forsknings- och
utvecklingsplattformen inom den primärkommunala verksamheten Social välfärd –
har sin verksamhet på Gjuterigatan i
Jönköping.

Kansliet hade under 2010 i medeltal 19,8
anställda (varav 5 projektanställda)
årsarbetare; 12,2 kvinnor och 7,6 män.
Kansliet har funktioner för ledning,
information, administration och projektadministration. Verksamhetsdelen regional
utveckling omfattar fem strategiska områden och den primärkommunala samordningen omfattar tre områden.

Regional utveckling
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Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys

Det är första gången en årsredovisning
upprättas för både regional utveckling
(Regionstyrelsen) och primärkommunal
samordning (Primärkommunala nämnden).
Det totala resultatet för dessa verksamheter
är -3 881 tkr, vilket är en avvikelse mot
budget med 2 881 tkr (1 000 tkr var
budgeterat underskott). Hela underskottet
kan härledas till verksamheten regional
utveckling och förklaras med bland annat
ökade personalkostnader. Denna ökning
förklaras av ett allt större och mera
omfattande uppdrag från regeringen samt
allt större förväntningar från den lokala
nivån. För Primärkommunala nämnden är
ekonomin i balans.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 38 560
tkr vilket är drygt 4 000 tkr högre än budgeterat. Summan beviljade projekt som rekvirerats är 2 600 tkr lägre än budgeterat för
2010. Projekten kostnadsförs när de utbetalas och samtidigt ökar intäkterna med
utnyttjade projektmedel. Detta innebär att
projektmedlen inte påverkar resultatet.
Medlemsavgifterna från kommuner och
landsting är oförändrad för Regionstyrelsens verksamhet och uppgår till
13 650 tkr. För Primärkommunala nämnden
är medlemsavgiften 2 900 tkr.
Ränteintäkterna uppgår till 551 tkr, vilket är
ca 400 tkr lägre än budgeterat. Orsaken till
att räntorna blivit lägre än budgeterat är ett
lågt ränteläge och att vi inte varit tillräckligt
effektiva vid placering av likvida medel.
Övriga bidrag och intäkter har ökat med
5 200 tkr vilket beror på att PKN startat sin
verksamhet under året 2010.
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med
6 000 tkr eller 17 procent . En stor del av
detta kan förklaras av att PKN vuxit kraftigt
under året med många nya uppdrag
samtidigt som regionutvecklingsuppdraget
utvecklats ytterligare.
Kostnadsbudgeten för 2010 är summariskt
upprättad. Den analys som kan göras är att
tillgängliga projektmedel inte utnyttjats fullt
ut och att personalkostnaderna överstiger
budget med 3 597 tkr inklusive pensionskostnader och särskild löneskatt. Antalet
anställda har ökat från 13,7 till 19,8.
Dessutom finns många personer i verksamheten som inhyrd personal vilket
förklaras av de höga kostnader Regionförbundet har för köpta tjänster.
Avskrivningarna är relativt låga men är
dubbelt så höga som i budget för 2010. De
uppgår i bokslutet till ca 240 tkr.

Likviditet
De likvida medlen uppgick den 31 december till 59 848 tkr. Av dessa är drygt 20 000
tkr placerade i korta räntebärande produkter i enlighet med gällande placeringspolicy.
Regionförbundet redovisar 2010 ett positivt
kassaflöde på 13 605 tkr. Eftersom
Regionförbundet har så stora likvida flöden
krävs en mera aktiv placeringsverksamhet
där säkerhet och avkastning balanseras.
En förklaring till att de likvida medlen är så
stora är att projektmedel till Social välfärd
ofta betalas ut innan projektet startar och
Regionförbundet under projektiden förvaltar
medlen.
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God ekonomisk hushållning
Två övergripande mål karaktäriserar
Regionstyrelsens verksamhet; god
ekonomisk hushållning och fullföljande av
det regionala utvecklingsprogrammet, RUP.
Regionförbundet har en god ekonomisk
hushållning. Sedan verksamhetsstarten
1 januari 2005 har Regionförbundet byggt
upp en god ekonomisk bas för fortsatt
verksamhet. Balanserat eget kapital är efter
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sex års verksamhet 21 570 tkr. En minskning har naturligt skett under 2010 då
Regionförbundet visar ett negativt resultat
med drygt 3 800 tkr. Utav dessa var 1 000
tkr budgeterat underskott där tidigare
överskott skulle reglera underskottet via det
egna kapitalet. Under 2011 kommer en
genomgång och analys av verksamheten
att göras för att åter komma i ekonomisk
balans.
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Resultaträkning
Not
1, 11

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner och landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Sydsams medlemsavgift med mera
Kostnadsförda projektmedel
Lämnade bidrag
Löner med mera och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3

2
4

Budget 2010

16 555 353
5 854 183
2 594 650
13 556 017
38 560 203

15 100 000
8 500 000
2 550 000
8 300 000
34 450 000

-1 113 513
-14 523 984
-577 065
-5 854 183
-502 201
-13 904 966
-1 591 613
-4 273 952
-42 341 477

-8 500 000
-11 900 000
-15 930 000
-36 330 000

-239 421

-120 000

-4 020 695

-2 000 000

550 758
-411 099

1 000 000
0

Resultat efter finansiella poster

-3 881 036

-1 000 000

Årets resultat

-3 881 036

-1 000 000

Verksamhetens nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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1, 5

2010
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Balansräkning
Not
1, 11

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

5

1 660 485

1 379 797

203 906

6
7

0
501 000
2 161 485

375 000
501 000
2 255 797

375 000
501 000
1 079 906

2 143 137
39 801 407
20 046 550

779 891
26 196 073
20 196 714

998 199
16 612 920
20 000 000

1 617 537
63 608 631

357 501
47 530 179

83 734
37 694 853

65 770 117

49 785 976

38 774 759

25 451 554
-3 881 035
21 570 519

25 421 515
30 039
25 451 554

20 015 542
5 405 973
25 421 515

2 467 836
2 467 836

1 383 046
1 383 046

1 517 993
1 517 993

5 873 043
9 324 558
7 356 423
16 511 118

2 478 610
8 750 850
5 284 314
4 200 000

609 424
6 002 598
3 791 030
0

2 666 619
41 731 762

2 237 602
22 951 376

1 432 199
11 835 251

65 770 117

49 785 976

38 774 759

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa omsättningstillgångar

8

Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

9

Avsatt till pensioner KPA
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Erhållna ej beslutade projektmedel
Beviljade ej utbetalda projektmedel
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa Eget kapital, avsättningar
och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Finansieringsanalys
Not

2010

2009

2008

38 560 203

23 138 526

21 347 330

-42 341 477
-3 781 274

-23 913 971
-775 445

-17 814 869
3 532 461

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exklusive
avskrivningar
Netto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Justering för rörelsekapitalförändring avseende
löpande verksamhet

550 758
-411 099

999 425
-89 498

1 964 853
-51 608

16 682 269

10 863 954

1 349 796

Verksamhetsnetto

13 040 653

10 998 436

6 795 502

-520 109
0
-520 109

-1 280 335
0
-1 280 335

-44 459
35 000
-9 459

1 084 790

-134 947

308 162

0
0

0
0

0
0

13 605 334

9 583 154

7 094 205

-252 172

-1 063 383

11 116 125
10 863 954

2 413 179
1 349 796

Investeringar
Inköp av materiella tillgångar
Avyttring/inköp av finansiella tillgångar
Investeringsnetto
Avsättningar
Avsättningar KPA
Finansiering
Utlåning
Finansieringsnetto
Förändring av likvida medel

5
6

Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet
+Minskning/-ökning av kortfristiga
fordringar
-2 098 118
-Minskning/+ökning av övriga kortfristiga
skulder
18 780 386
16 682 269
Summa
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS1997:614) samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalat.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datorer med mera: 3 år
Övriga inventarier: 10 år
Leasingavtal
Regionförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär.
Avtalen överstiger inte en löptid över 3 år.

Not 2 Projekt Regionstyrelsen
Kvarvarande projektmedel vid årets ingång
Årets erhållna projektmedel
Under året utbetalade projektmedel
Återbetalade, ej utnyttjade projektmedel

2010-12-31
14 035 164
8 500 000
-5 854 183
0
16 680 981

2009-12-31
9 832 215
8 500 000
-4 397 446
100 395
14 035 164

2008-12-31
6 631 525
8 500 000
-5 460 052
160 742
9 832 215

Erhållna, ej beslutade projektmedel
Beviljade, ej utbetalade projektmedel
Beviljade, ej utbetalat Infrastrukturstudie
Summa

9 324 557
7 356 423
0
16 680 981

8 750 850
5 284 314
0
14 035 164

6 002 598
3 791 030
38 587
9 832 215
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Not 3 Övriga bidrag och övriga
intäkter
Regionstyrelsen
Summa övriga bidrag och intäkter
varav från:
Länsstyrelsen
Tillväxtverket
Primärkommuner och Landstinget i
Jönköpings län
European Commission
Almi
Övrigt
Primärkommunala nämnden
Summa övriga bidrag och intäkter
varav utnyttjade externa projektmedel
Social välfärd
PUSAM

2010-12-31
7 577 617
1 492 000
4 009 613
1 566 000
192 594
315 700
1 710
2010-12-31
5 978 605
5 593 325 1)
385 280

1) Avser projektmedel från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting, Länsstyrelsen och
Hälsohögskolan samt från Jönköpings kommun överförda outnyttjade projektmedel från 2009 och
tidigare. Se även not 10.

Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala
avgifter
2010
12,2
7,6
19,8

2009
7,4
6,3
13,7

2008
7,0
4,4
11,4

2010-12-31
754 493
41 105
9 768 361
3 180 262

2009-12-31
928 550

2008-12-31
727 802

6 462 923
2 322 024

5 253 613
1 920 085

1 591 613
160 745
15 496 578

140 677
282 191
10 136 365

551 598
225 663
8 678 761

2010

2009

2008

0%
0%
1%

0%
1%
0%

0%
0%
0%

Total sjukfrånvaro

1%

0%

0%

Män
Kvinnor

0%
1%

0%
0%

0%
0%

andel lång sjukdom>60 dagar av total
sjukfrånvaro

0%

0%

0%

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar:
Förtroendevalda regionstyrelsen
Förtroendevalda primärkommunala nämnden
Övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt
Övriga personalkostnader
Totala löner och ersättningar
Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid
ålder
20 år till 29 år
30 år till 49 år
50 år eller äldre
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Not 5 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
- Utrangeringar
- Försäljning
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
- Utrangeringar
Utgående avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
varav Primärkommunala nämnden (PKN)
Årets inköp
Årets avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2010-12-31
1 740 931

2009-12-31
460 596

2008-12-31
416 137

520 109
-8 047
0
2 252 993

1 280 335
0
0
1 740 931

44 459
0
0
460 596

-361 133

-256 690

-216 957

-239 421
8 047
-592 507

-104 443
0
-361 133

-39 733
0
-256 690

1 660 485

1 379 797

203 906

2010-12-31
nominellt
värde
0

2009-12-31
nominellt
värde
375 000

2008-12-31
nominellt
värde
375 000

0

375 000

375 000

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

501 000

501 000

501 000

501 000

501 000

501 000

Nominellt
värde
5 000 000
15 000 000
20 000 000

Anskaffn.värde
5 188 950
15 000 000
20 188 950

Marknadsvärde
5 046 550
15 000 000
20 046 550

371 750
-22 305
349 445

Not 6 Aktier i andra svenska företag

Aktier i Länsteknikcentrum: 3 750 stycken

Not 7 Långfristig fordran
Förlagsinsatser samt medlemsinsats i
Kreditgarantiföreningen

Not 8 Kortfristiga placeringar
SEB Bolån Obl 110615
SWED Deposit 110407
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Not 9 Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

2010-12-31
25 451 554
-3 881 036

2009-12-31
25 421 515
30 039

2008-12-31
20 015 542
5 405 973

Utgående eget kapital

21 570 518

25 451 554

25 421 515

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

16 511 118
16 511 118

4 200 000
4 200 000

0
0

Not 10 Övriga kortfristiga skulder
Ännu ej utnyttjade externa projektmedel
avseende RE 600 Social välfärd

Projektmedel vid årets ingång
Nya projektmedel 2010
Utnyttjade projektmedel 2010
Outnyttjade avgifter FoU
Utgående balans
1) Socialstyrelsen
2) Socialstyrelsen
2) Jönköpings kommun
2) Sveriges Kommuner och Landsting
2) Hälsohögskolan i Jönköping
2) Länsstyrelsen
2) Regeringskansliet
2) Övrigt

4 200 000 1)
16 859 797 2)
-5 593 325
1 044 646
16 511 118
4 200 000
3 847 800
3 361 426
5 411 000
3 516 463
666 000
42 800
14 308

Not 11 Övriga regionalpolitiska bidrag
Utanför den ekonomiska redovisningen har Regionförbundet fattat beslut 2010 om tilldelade
medel för regionalpolitiska bidrag för 14 610 tkr från statsbudgetens anslag 1:1 Allmänna
regionalpolitiska åtgärder med mera. Medlen används för medfinansiering av utvecklingsprojekt och strukturfondsprojekt.
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Regional utveckling (Regionstyrelsen)

Inledning
I det regionala utvecklingsansvaret för
Regionförbundet ingår uppgiften att ta fram
och samordna arbetet med en strategi för
länets långsiktiga hållbara utveckling. Det
innebär bland annat att Regionförbundet
arbetar tillsammans med en rad aktörer och
intressenter med analys, uppföljning och
planering av regionens utveckling och
tillväxt.
Det är framförallt två planeringsdokument
som är viktiga i utvecklingsarbetet; det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP)
och den regionala transportplanen.
I april 2008 fattade Regionstyrelsen beslut
om länets första RUP. I slutet av 2010
påbörjade Regionförbundet en revidering
av RUP för att Jönköpings län i början av
2012 ska ha ett beslut om en RUS, regional
utvecklingsstrategi. Den 1 januari 2011
ersätts begreppet RUP, regionalt utvecklingsprogram, med RUS, regional utvecklingsstrategi. Förändringen är en del i
regeringens arbete med att stärka och
förtydliga regionförbundens uppgifter för
regionalt tillväxtarbete (tidigare regionalt
utvecklingsarbete).
Under 2010 har en rad olika insatser,
aktiviteter och projekt genomförts i
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Jönköpings län för att nå målen i RUP och
bidra till att länet blir snabbare, öppnare
och smartare. Detta redovisas i den årliga
uppföljningen av RUP – Tre år med RUP.
Som exempel kan nämnas att under 2010
startades uppdragsutbildning för regional
utveckling och strategiskt tillväxtarbete i
Jönköpings län. Bakom utbildningen står
Regionförbundet tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping,
Sveriges Kommuner och Landsting samt
Tillväxtverket. Målgruppen är nyckelpersoner i länets kommuner, Landstinget,
Länsstyrelsen och Regionförbundet.
Utbildningen har skapats för att erbjuda en
regional arena för kompetensutveckling.
Den ska spegla aktuella utmaningar som
berör länet, och det regionala utvecklingsprogrammet tillsammans med rapporterna
”Tillväxt för Region Jönköping” och ”EU
2020” bildar underlag.
I kommande avsnitt redogörs för några av
Regionförbundets aktiviteter och insatser
under året inom de fem strategiska områdena livsmiljö och attraktivitet, näringsliv,
kommunikationer, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt internationell
samverkan.
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Resultaträkning för Regional utveckling

Not

2010

2009

2008

13 650 000
5 854 183
392 784
7 577 617
27 474 585

13 650 000
4 397 446
438 271
4 652 809
23 138 526

13 350 000
5 460 052
0
2 537 278
21 347 330

-822 021
-8 711 194
-576 765
-5 854 183
-2 200
-12 101 837

-697 695
-4 811 187
-891 793
-4 397 446
-54 518
-9 995 688

-558 510
-1 812 809
-621 413
-5 460 052
-305 000
-6 831 384

-1 428 084
-1 692 443
-31 188 727

-140 677
-2 924 967
-23 913 971

-500 921
-1 724 780
-17 814 869

-217 116

-104 443

-39 733

-3 931 259

-879 889

3 492 728

406 007
-407 391

999 425
-89 498

1 964 853
-51 608

Resultat efter finansiella poster

-3 932 643

30 039

5 405 973

Årets resultat

-3 932 643

30 039

5 405 973

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner och
landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Sydsams medlemsavgift med mera
Kostnadsförda projektmedel
Lämnade bidrag
Löner med mera och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

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

Insatser och aktiviteter 2010
Bostadsmarknaden
Året inleddes med att Regionförbundet och
Länsstyrelsen tillsammans gjorde en kartläggning av bostadsmarknaden i länets
kommuner för att bland annat fånga
attraktivitetsfaktorer och diskutera integrationsfrågor. Med undantag av Jönköping
visar kartläggningen att nybyggnationen av
bostäder i det närmaste är obefintlig.
Miljö, klimat och energi
Under våren började Regionförbundet och
Länsstyrelsen att, tillsammans med ett
konsultbolag, utreda förutsättningarna för
att bilda ett regionalt energikontor i
Jönköpings län. Förslaget sändes ut på
remiss under senhösten 2010.
Regionförbundet har även deltagit i
Länsstyrelsens arbete med att ta fram en
klimat- och energistrategi för Jönköpings
län, vilken presenterades hösten 2010.

Regionförbundet har under året deltagit i
Länsstyrelsens olika miljömålsträffar och
ingår i Småland Blekinges arbetsgrupp för
miljö, energi och klimat inom ramen för det
gemensamma Brysselkontoret.
Regionförbundet ingår även i styrgruppen
för Miljösamverkan f, ett samverkansprojekt
där alla länets kommuner medverkar och
vars syfte är att effektivisera miljö- och
hälsoskyddsarbetet i Jönköpings län.
Kultur, turism och kvinnors företagande
Landstinget i Jönköpings län har tagit fram
en så kallad Kultur-RUP och Regionförbundet har funnits med i referensgruppen för
det arbetet, vilket bland annat bestått av
lokala samråd med länets kommuner.
Regionförbundet har under året även
deltagit i Tillväxtverkets program Kvinnors
företagande tillsammans med Länsstyrelsen och varit engagerat i länets regionala
resurscentrum för kvinnor.
Inom den för länet viktiga besöksnäringen
pågår flera utvecklingsprojekt. Regionförbundet har bland annat samverkat med
Smålands Turism när det gäller vandringsleder, charterturism och projektet Småland
Resorts.
Värdskap i Jönköpings län
Värdskap i Jönköpings län är ett identitets- och varumärkesprojekt med övergripande syfte att stärka bilden av regionen.
Under året har en omfattande attitydundersökning slutförts och arbetet med
att vidareutveckla och lansera varumärket fortsatt, bland annat genom
besök hos kommunerna och ett antal
regionala aktörer samt arrangerandet av
ett större seminarium.

.
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Näringsliv
Övergripande mål
Jönköpings län är känt för sin utpräglade
entreprenörsanda och har utvecklats till en
av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Att stärka befintliga företag men
också arbeta för att nya verksamheter
etableras, utvecklas och växer är en viktig
utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet. Det övergripande målet för
programområde näringsliv är att:
”Jönköpings län ska ha ett allsidigt,
nationellt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entreprenörskap, innovation och förnyelse samt ett
socialt, kulturellt och miljömässigt
ansvarstagande och med förmåga att
attrahera såväl investerare som
arbetskraft.”

Insatser och aktiviteter 2010
Företagsjour i lågkonjunkturens spår
År 2010 kan allmänt sett karaktäriseras av
en förvånansvärt snabb återhämtning efter
den kraftiga lågkonjunkturen som slog till
med all kraft under hösten 2008. Frågor
kring arbetskraftsförsörjning och kompetensbrist har på nytt kommit högt upp på
agendan. Men fortfarande återstår sår från
den globala lågkonjunkturen som påverkar
många företag.
Ett mått på att bilden inte är homogen är att
Företagsjouren, som inrättades i juni 2009
av Regionförbundet i samverkan med Almi
och Företagarna, fortsatt haft många
uppdrag i länets företag. Sen starten har
cirka 90 företag varit i aktuella, varav 43
under 2010. 2010 har Företagsjouren
medverkat till att 190 arbetstillfällen kunnat
räddas i länet.
Behovet av råd och stöd har handlat om allt
ifrån ekonomiska problem och finansiering
till management. Från 2011 är Företagsjouren en projektfinansierad verksamhet
inom Regionförbundet, och inför beslut om
fortsättning 2012 ska en utvärdering göras.
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Tillväxtpolitik för Region Jönköping
I maj 2010 presenterades rapporten
”Tillväxtpolitik för Region Jönköping”
(2010:03) som Regionförbundet beställt av
Internationella Handelshögskolan i
Jönköping (IHH). Rapporten är en fördjupning inom det regionala utvecklingsprogrammet och beskriver ingående hur
länet utvecklats och står sig i en jämförelse
med såväl europeiska som nationella
jämförbara regioner.
Strategi för träindustrin i Småland
Smålandslänen inledde under året arbetet
med en förstudie av en gemensam strategi
för den trärelaterade industrin i Småland,
vilken har stor betydelse för länet. Arbetet
initierades ursprungligen inom det så
kallade varselsamordnaruppdraget och leds
enligt överenskommelse mellan länen av
Regionförbundet i Kalmar län. En rapport
kommer att presenteras under 2011.
En blick framåt
Effekter av den allt mer åldrande befolkningen och minskade ungdomskullar
tillsammans med matchningsproblem
mellan den utbildning nytillträdande
arbetskraft har och de yrken inom vilka
arbetskraft efterfrågas, kommer att göra sig
alltmer påminda under 2011 och åren
framöver. Det blir en stor utmaning för länet
att klara denna generationsväxling med
bibehållen och förhoppningsvis stärkt
konkurrenskraft i länets näringsliv.
Det är viktigt att länet understödjer utvecklingen av den växande tjänstesektorn samt
stimulerar till ökat nyföretagande. I diskussioner om tjänstesektorn och dess betydelse och utveckling har det mer och mer
kommit att talas om kulturella och kreativa
näringar. Forskning tyder på att dessa
näringar har särskild betydelse för utveckling och tillväxt i en region. Under 2011
kommer därför bland annat en strategi för
länet tas fram för hur kreativa näringar ska
stimuleras.
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Kommunikationer
Övergripande mål
Forskning visar att de lokala arbetsmarknadernas storlek spelar en viktig roll för en
regions konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Ett snabbare, effektivare, mer tillgängligt och hållbart transportsystem
skapar bättre förutsättningar för en bredare
arbetsmarknad och ett utvecklat näringsliv.
Transportsystemet spelar en viktig roll för
näringslivet där snabba, säkra och miljövänliga godsflöden är en förutsättning för
utveckling. Jönköpings län består i dag av
fyra lokala arbetsmarknader, men för stora
grupper är arbetsmarknaderna i länet
mindre och mer geografiskt begränsade.
Ett prioriterat arbete är att öka tillgängligheten för samtliga grupper.
Arbetet som görs på Regionförbundet utgår
från det regionala utvecklingsprogrammet
och dess målformulering:
”Jönköpings län ska ha en väl utbyggd,
säker och hållbar infrastruktur och
trafikering som med minsta möjliga
belastning på miljön, folkhälsan och
människors sociala liv ger ökad och
gränslös tillgänglighet och rörlighet för alla
människor, varor och tjänster”.

Insatser och aktiviteter 2010
Fastställd regional transportplan
Tillgängligheten i transportsystemet kan
förbättras på många olika sätt. Under 2009
var processen med att utarbeta den regionala transportplanen för Jönköpings län
2010–2021 dominerande. Arbetet avslutades med att Regionstyrelsen fastställde den
regionala transportplanen vid sitt möte i juni
2010. Jönköpings län har tilldelats en ram
på 1 236 miljoner kronor för den närmaste
tolvårsperioden att använda till regionens
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mest prioriterade infrastruktursatsningar.
Detta möjliggör en stor satsning på bland
annat ökade möjlighet till arbetspendling
och förbättringar för näringslivets
transporter.
Inriktningen för Jönköpings län är att
åstadkomma ett snabbare, öppnare och
smartare län, detta gör vi genom att satsa
på funktionella stråk och ett transportsystem för alla.
Höghastighetsbanor
Under 2009 och början av 2010 arbetade
Regionförbundet intensivt med frågan om
höghastighetsbanor. När regeringen våren
2010 fattade beslut om den nationella
planen och de regionala planerna, gavs
inga tydliga besked om höghastighetsjärnvägar mer än att frågan behöver
utredas ytterligare. Frågan om höghastighetståg är av stor vikt för Jönköpings län
och fortsatta diskussioner och arbete mot
ett förverkligande är en viktig fråga.
Regionförbundet har fört diskussioner
tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Östsam, Sjuhärads
kommunalförbund och statliga verk och
skissat på ett projekt som tar sin utgångspunkt i tillgänglighetens betydelse för
tillväxt.
Samverkan över gränser
För att på ett effektivt sätt arbeta med
infrastruktur/tillgänglighet krävs samverkan
både inom och utanför regionen. Det finns
idag väl upparbetade kontakter med
angränsande län och med kommunerna
inom länet. I detta arbete spelar Regionförbundets projektverksamhet en viktig
utvecklingsroll.
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Övergripande mål
I den globala kunskapsekonomin blir
tillgången till arbetskraft och kompetens i
bred bemärkelse en ytterst stark
konkurrensfördel för regioner. I länets
utvecklingsprogram uttrycks det
övergripande målet enligt följande:
”Jönköpings län ska ha en attraktiv
arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv,
där alla är delaktiga, där människors hälsa
och kompetens är ovärderliga resurser, där
tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är tryggad och där förutsättningarna
finns för ett livslångt lärande och en
kontinuerlig kompetensutveckling på alla
nivåer och över hela länet.”

Insatser och aktiviteter 2010
Kompetensplattform
Regionförbundet har av regeringen fått i
uppdrag att etablera en kompetensplattform
för samordnad utbildningsplanering på kort
och lång sikt. I uppdraget ingår att ta fram
kunskapsunderlag och behovsanalyser. En
modell har tagits fram över länets aktiva
nätverk och råd som har ett regionalt
åtagande och som direkt kan ha inflytande
på utbildningsplanering, behovsanalys och
skapande av utbud. Likaså har Regionförbundet systematiserat arbetet med
analyser och kunskapsunderlag.

planer för kompetensutveckling” (2009) har
under året arbetsgrupper bildats för två av
de tre prioriterade strategierna: Göra
utbildning tillgänglig och Arbetslivets
medverkan för utbildning.
Statistik och analyser
Datainsamling och bearbetning för kartläggningar och prognoser samt utredningsoch rapporteringsuppdrag har blivit en allt
större del av verksamheten och kommer att
öka ytterligare i och med det nya uppdraget
från regeringen, se ovan. Under året har
även ett nytt statistik- och visualiseringsverktyg köpts in som kommer att utvecklas
under 2011. Ett antal utredningar och
rapporteringar har genomförts på uppdrag,
exempelvis yrkesanalyser på uppdrag av
Yrkeshögskolemyndigheten.
Samverkan
Regionförbundet samverkar med kringliggande län om exempelvis yrkeshögskoleutbildningar, EU-samarbete och etablering
av kompetensplattformar. Genom den
gemensamma satsningen på ett Brysselkontor för Smålandslänen och Blekinge har
samarbetet, tillsammans med lärosätena,
förstärkts på EU-nivå. En handlingsplan har
arbetats fram för arbetet år 2011 och ett
gemensamt utlåtande skrevs till utformningen av EU:s kommande ramprogram för
innovation och forskning.

Under 2011 ska strukturen för den samordnade planeringen sjösättas. Samtidigt
anser Regionförbundet att uppdraget om
utbildningsplanering är för begränsat och
utgår därför från alla de övergripande
insatser som sker för att kompetensförsörjningen ska fungera väl i länet.
Strategier och handlingsplaner för
kompetensutveckling
För att genomföra Kompetensrådets
strategiarbete ”Strategier och handlings-
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Internationell samverkan
Övergripande mål
Under 2010 har Regionförbundet genomfört
en rad aktiviteter för att driva utvecklingen
inom internationaliseringsarbetet vidare. I
det regionala utvecklingsprogrammet finns
ett övergripande mål för internationaliseringsarbetet
”Jönköpings län ska ha en internationell
konkurrenskraft samt vara öppet för och
engagerat i internationella relationer inom
såväl näringsliv och offentlig sektor som det
civila samhället och de politiska mötena.”

Insatser och aktiviteter 2010
Nätverk för samordning
Under 2010 startade Regionförbundet ett
nätverk för internationella kontaktpersoner
inom kommun och landsting för att diskutera aktuella internationaliseringsfrågor
samt gemensamma intressen och
aktiviteter.
Dessutom startades ett mottagningsnätverk
för kommuner och landsting i syfte att
förbättra mottagandet av utländska
personer som vill flytta till vår region.
Investeringsfrämjande
Tillsammans med Invest Sweden har
Regionförbundet arrangerat workshops för
näringslivscheferna i länet med fokus på
profilering av vår region för att attrahera
utländska företag. Under året har vi också
medverkat i ett antal förfrågningar och
etableringar i länet via Invest Sweden.
Europa Direkt
Under 2010 besökte Europa Direktkontoret
länets kommuner och föreläste på nio
skolor i sex av kommunerna för över 600
gymnasielever. Kontoret har också
informerat och arrangerat aktiviteter i
samarbete med övriga länsaktörer, som
bibliotek och kulturförvaltningar, Enterprise
Europe Network och EURES på
Arbetsförmedlingen i Jönköping.
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Brysselkontor
I juni 2010 invigdes Småland och Blekinges
gemensamma Europakontor i Bryssel.
Enligt en handlingsplan har ett antal arbetsgrupper initierats inom olika områden, där
ett aktuellt exempel under 2010 var Europa
2020.
Fokusmarknader Holland, Tyskland och
Kina
I februari 2010 deltog länet på Emigrationsmässan i Utrecht i Holland för att attrahera
arbetskraft och entreprenörer. Under
hösten genomförde Internationella
Handelshögskolan i Jönköping en uppföljning som bland annat visar att länet
under en tvåårsperiod hade en inflyttning
på ca 40 holländska medborgare, vilket
genererade en skatteintäkt på ca 1,3
miljoner kronor.
Regionförbundets kansli gjorde i juni 2010
en studieresa till Berlin i Tyskland, där
besök med seminarium på svenska
ambassaden ingick, liksom ett möte med
delstaten Nordrhein Westfalen för att bland
annat diskutera samarbetsmöjligheter.
Genom Regionförbundets medlemskap i
Tysk-Svenska Handelskammaren har
kontakter förmedlats till kommuner i länet,
vilket bland annat resulterade i en mycket
uppskattad studieresa till Tyskland för att
studera byggnation av energisnåla och
ekologiskt byggda trähus.
Under 2010 genomfördes dessutom en
resa till världsutställningen World Expo i
Shanghai i Kina. Denna kombinerades med
ett besök i länets vänort Tianjin. 35 deltagare från länets olika organisationer samt
företag deltog i resan, som var ett samarbetsprojekt inom Småland Blekingesamarbetet. Utöver detta genomfördes
ytterligare två resor till Tianjin och ett antal
delegationer från Tianjin besökte Jönköping. Bland annat arrangerades en
samlingsmonter för Tianjin Eco City på
Elmia World Bioenergy i maj.
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Projektverksamhet
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 det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) är
centralt. Det ekonomiska stödet till projekt
ska därför kopplas till RUP-arbetet och
fördelas mellan olika insatsområden i
Regionförbundets årliga budget.
De ekonomiska medel som står till
förfogande är av två slag: statliga medel
som förmedlas via Tillväxtverket (1:1
medel) och Regionförbundets egna
projektmedel (RF-medel).
Riktlinjer för beredning och beslut om
regionala projektmedel ger bland annat
tydliga anvisningar om vem som kan få
projektmedel, hur ansökan ska göras och
hur beslutsprocessen ser ut. Ansökan om
projektmedel och ansökan om utbetalning
av medel görs på elektroniska blanketter
som finns på Regionförbundets hemsida.
Under hösten 2010 anordnade Regionförbundet tillsammans med Länsstyrelsen,
Landstinget, Svenska ESF-rådet samt
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Tillväxtverket en inspirationsdag för
befintliga samt potentiella projektägare i
länet. Syftet var att sprida de goda insatser
som görs i länet samt i grannlänen och att
stimulera till nya kreativa projektinsatser.
Seminariedagen var mycket välbesökt.
Regionförbundet har tillsammans med
Länsstyrelsen finansierat en extern
utvärdering av ett tiotal projekt där det finns
en gemensam medfinansiering. Utgångspunkten i uppdraget har varit följande:
Uppfyller de regionala utvecklingsprojekten
i Jönköpings län de på förhand definierade
målen? Hur kan man mäta graden av måluppfyllelse? Hur riggas framgångsrika
projekt? Vilket stöd behöver projekten? Vad
kan vi lära oss om regional utveckling
genom att studera de 10 strategiskt utvalda
projekten från Jönköpings län? Hur blir
kunskaperna praktiskt användbara?
Projektutvärderingen kommer att slutredovisas under april månad 2011.
En sammanställning av beviljade projektmedel för 2010 redovisas i bilaga 2 på
sidan 38.
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Primärkommunal samordning
(Primärkommunala nämnden)

Inledning
Den 1 januari 2010 inrättades Primärkommunala nämnden, PKN, med uppdraget att vara ett politiskt forum för
primärkommunernas gemensamma
samordnings- och utvecklingsfrågor. Inom
PKN hanteras områdena social välfärd,
personalutveckling och utbildning.
Under 2010 har den primärkommunala
verksamheten i huvudsak hanterat frågor
som rört socialtjänstens verksamhetsområde. Det har inneburit en kraftig
expansion, utveckling och omvandling av
verksamheten under året. Redan under
2008 aviserade regeringen att man avsåg
att förändra stödet till socialtjänstområdet.
En förändring som kan betecknas som ett
paradigmskifte där mer och mer av statliga
stimulansmedel styrs från den lokala till den
regionala nivån och där kortsiktiga stimulansmedel ersätts av prestationsbaserade
ersättningar.
Staten har tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, tecknat ett
flerårigt avtal om att stödja uppbyggnaden
av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling. Utifrån de nya förutsättningarna
har FoUrum, Jönköpings läns regionala
plattform för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten, utvecklats. Statens
förändrade inriktning innebär också att
kommunerna har påbörjat en utveckling
avseende kommunala strukturer för
kunskapsutveckling så att FoUrum blir det
stöd som kommunerna har behov av.
Kommunerna grundfinansierar FoUrum
med 2,5 miljoner kronor årligen. Övrig
finansiering utgörs av stimulansmedel
bland annat från staten. Primärkommunal
sam-ordning avslutar verksamhetsåret med
en budget i balans.
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Personal inom Primärkommunala
nämnden under 2010
Under 2010 har 18 personer varit knutna till
Primärkommunala nämndens verksamhet.
Eftersom tjänstgöringsgraderna varierar
motsvarar det 13,5 årsarbetare. I de flesta
fall har Regionförbundet köpt deras tjänster
av en kommun, Landstinget eller av egen
firma.
Social välfärd/FoUrum
Den 1 januari 2010 var 9 personer, motsvarande 7,4 årsarbetare knutna till Primärkommunala nämnden. 5 personer, motsvarande 5,0 årsarbetare, var redan knutna
till Kommuner i Samverkan innan PKN
bildades. Den totala personalbemanningen
på FoUrum uppgår från och med hösten
2010 till 14 personer, motsvarande 10,95
årsarbetare. Tjänsterna fördelar sig enligt
följande:
1 samordnare 100 procent
9 FoU-ledare, motsvarande 8,3 årsarbetare
1 assistent 50 procent
2 forskningssamordnare totalt 90 procent
1 forskare 25 procent
Personalutveckling PUSAM
Under hela 2010 har tre personer, motsvarande 2,0 årsarbetare varit knutna till
Regionförbundet, PKN. Alla tre har sin
grundanställning i sin respektive kommun,
Värnamo, Jönköping och Sävsjö, och
Regionförbundet köper del av tjänst från
kommunerna.
Utbildning
PKN köper motsvarande 20 procents tjänst
av Nässjö kommun för en person som
arbetar som sakkunnig inom området
kommunal samordning av skolfrågor.
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Resultaträkning för Primärkommunal samordning
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Löner med mera och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

3

2010

2 905 353
2 201 660
5 978 605
11 085 618

-291 492
-5 812 790
-1 803 128
-163 528
-3 081 811
-11 152 749
-22 305

Verksamhetens nettoresultat

-89 436

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

144 751
-3 708

Resultat efter finansiella poster

51 607

Årets resultat

51 607
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Social välfärd
Den viktigaste uppgiften för verksamheten
social välfärd är att stödja kommunerna i
strategiska utvecklingsfrågor och att tillsammans med kommunerna utgöra en
kraftfull regional aktör i relation till Landstinget, den statliga nivån och andra
huvudmän/aktörer inom området.

FoUrum
Kommunerna har identifierat fyra huvudsakliga områden att samverka kring inom
ramen för social välfärd: barn och unga,
arbete mot utanförskap, mest sjuka äldre
samt missbruk/psykiatri. Arbetet bedrivs i
nära samverkan med kommunerna i
huvudsak genom FoUrum, en regional
plattform för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten.
FoUrum är en del i en FoU-plattform där
även en kommunal nivå med lokalt utvecklingsarbete och Akademin för kvalitetsförbättringar, Jönköping Academy, ingår.
Akademin för kvalitetsförbättringar utgör en
samverkan mellan länets kommuner,
Landstinget och Högskolan i Jönköping och
dess syfte är att bidra till en ökad kunskap
om kvalitet och förbättringsarbete inom
hälsa och välfärd.
FoU-plattformen FoUrum startade den
1 september 2010 med Regionförbundets
primärkommunala nämnd som styrgrupp för
verksamheten.

Regionala strukturer för kunskapsutveckling av socialtjänsten
I juni 2007 tillsattes en särskild utredare
med uppgift att analysera och lämna förslag
på hur staten på bästa sätt kan stödja
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.
Utredaren drar slutsatsen att en framgångsrik utveckling mot en evidensbaserad
socialtjänst måste bygga på lokala drivkrafter och lokalt engagemang hos både
politiker och professionella i samarbete
med brukarföreträdare. Den regionala
stödstrukturen ska ge ett praktiskt verksamhetsstöd och även utgöra en arena för
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lokala och regionala prioriteringar och
strategier inom välfärdsområdet.
Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har mot bakgrund av
utredning och förslag ingått en överenskommelse i december 2009 om ett treårigt
utvecklingsarbete för kvalitetsutveckling
inom socialtjänsten. Syftet är att skapa
modeller för att långsiktigt tillgodose
behovet av stabila regionala stödstrukturer i
alla län och regioner, med start inom äldreområdet.
Kommunerna och Landstinget i Jönköpings
län har fått 600 000 kronor per år i tre år för
arbetet att utveckla regionala stödstrukturer
som stöd till de strukturer kommunerna
bygger upp. Under 2010 har nyckelpersoner identifierats i varje kommun. Dessa har
tillsammans med projektledaren träffats vid
tre tillfällen för att diskutera kommunernas
behov av stöd för att utveckla stödstrukturer
och kvalitetsledningssystem. En kartläggning, nulägesbeskrivning har genomförts
och presenteras i rapporten ”Flexibilitet,
långsiktighet och aktivt delägande –
framgångsfaktorer för en hållbar regional
stödstruktur för utveckling inom socialtjänsten i Jönköpings län” (PKN 2011:1)

Forskningssamordning
Inom ramen för FoUrum finns två forskningssamordnare som företräder FoUrum i
olika grupper som rör samverkan med
högskolor och lärosäten. FoUrums forskningssamordnare ingår bland annat i
styrgruppen för forskarskolan på Hälsohögskolan i Jönköping, samordnar arbetet
med verksamhetsförlagd utbildning för
programstudenter, ingår i ledningsgruppen
för Jönköpings Academy och en av dem
arbetar dessutom som adjungerad lektor i
Jönköpings Academy. I arbetet som
forskningssamordnare ingår även att
representera kommunerna i olika
expertgrupper.
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Samarbete med olika övergripande forskningsprojekt för kommunerna och Landstinget inom Futurum har inletts under 2010.
Under året genomfördes en kurs i
utvärdering i förbättringsarbete under fem
tillfällen för samtliga FoU-ledare inom
FoUrum. Individuell handledning har
dessutom erbjudits mellan kurstillfällena.
Kursen i utvärdering i förbättringsarbete
kommer att erbjudas till kommunens
utvecklingsledare och nyckelpersoner.
FoUrum har en aktiv samverkan med
Akademin för kvalitetsförbättringar,
Jönköping Academy. Bland annat har aktivt
samarbete skett med att utveckla och
genomföra en masterutbildning i ledarskap
och förbättringsarbete. Utbildningen är unik
genom sin koppling till kommuner och
landsting och arbetet har bland annat
inneburit att genomföra viss undervisning,
delta i arbetsgrupp för utvärdering av
programmet samt i ledningsgruppen för
utbildningsprogrammet. I detta arbete ingår
också att vara expert i kursdeltagarnas
planering av fördjupningsarbeten och
praktikarbeten. Utbildningen som vänder
sig till chefer och ledare i vård och omsorg
har rönt ett stort intresse med ca tre till fyra
sökande per plats. Under 2010 har fyra
personer gått utbildningen från länets
kommuner.

Barn och unga
Institutionsvård, familjehem,
handläggning och dokumentation
Sedan 2005 finansierar kommunerna
gemensamt två tjänster som utvecklingsledare för området barn och unga. Under
hela 2010 har fokus varit på utveckling av
institutionsvården, öppenvården, familjehemsvården samt handläggning och
dokumentation. Under våren 2010 skrevs
projektplaner för dessa fyra utvecklingsområden och kommunerna godkände
utvecklingsarbetet genom att underteckna
en avsiktsförklaring.
Socionomernas roll på familjecentraler
Under hösten har en aktionslärande cirkel
genomförts tillsammans med Jönköpings
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kommun som en del i ett förbättringsarbete
av socionomernas roll på familjecentralen.
Fokus har legat på det socialt förebyggande arbetet på familjecentralerna. En
rapport kommer under våren 2011.
Projekt: Stöd till föräldrar med
funktionshindrade barn
I slutet av 2010 beviljades länet drygt 4
miljoner kronor till ett projekt om stöd till
föräldrar med funktionshindrade barn.
Medlen har sökts tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation i
Jönköping och kommer under 2011 bland
annat att resultera i en doktorandanställning på FoUrum.

Psykiatri/missbruk
Kunskap till praktik
Kunskap till praktik är ett nationellt projekt
under ledning av Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL. I Jönköpings län har fem
pilotkommuner, Eksjö, Sävsjö, Jönköping,
Nässjö, Värnamo, tillsammans med Landstinget varit särskilt aktiva i projektet.
Målet för utvecklingsarbetet är att den
missbruks- och beroendevård som
kommuner och landsting erbjuder ska vara
utformad i enlighet med befintlig kunskap
om effektiva metoder och arbetssätt i
enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer så
att klienter och patienter får insatser av god
kvalitet. Under året har för kommunerna
och Landstinget utarbetats gemensamma
riktlinjer för riskbruk, missbruk och
beroende.
Ett av målen med projektet är att stödja
kommuner och landsting med att utarbeta
en organisatorisk struktur för samverkan
samt att stödja ett förbättringsarbete.
Tillsammans med Qulturum inom Landstinget har i det syftet lärandeseminarier
genomförts.
Dessutom har en fyradagars basutbildning
genomförts i länet vid två olika tillfällen och
för att höja kunskapen om effektiva metoder och arbetssätt har länet utbildat fem
utbildare i evidensbaserade metoder.
Dessa har i sin tur utbildat personal inom
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missbruks- och beroendevården. Under
året har dessutom två konferenser för
chefer och politiker genomförts.
Projektet samarbetar med Växjö universitet
som genomför en deltagarorienterad utvärdering. Inom ramen för denna utvärdering
prövar länet en ny modell för att följa upp
verksamheten med hjälp av brukare och
närstående. Under hösten påbörjade Växjö
universitet en utbildning för brukare och
närstående för att under 2011 kunna ha
team som utvärderar både kommunala och
landstingskommunala missbruksverksamheter. Växjö har också i uppdrag att
utvärdera den samverkan som sker mellan
kommun och landsting för att se om den
utvecklats under projektets gång. En
slutrapport kommer våren 2011.
Projekt Kvinnligt Missbruk
I länet finns sedan 2005 ett nätverk för
personal som arbetar med kvinnligt missbruk. Syftet med nätverket är att synliggöra
missbrukande kvinnors behov samt att ge
möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan
professionella som arbetar med målgruppen. Nätverket består idag av ca 25
deltagare som är fördelade i länet och från
olika verksamheter, bland annat Statens
institutionsstyrelse, kommuner, landsting
och polisen.
Nätverket Kvinnligt Missbruk har en
ambition att lyfta det som är specifikt för
kvinnor med missbruk och beroendeproblem, utforska vilka metoder som finns
och om dessa ger goda resultat för kvinnor.
Mot denna bakgrund ansökte och beviljades Nätverket Kvinnligt Missbruk våren
2009 bidrag för att kunna genomföra ett
projekt på ovanstående grunder.
Projektet startade i januari 2010. Ett antal
nätverksträffar har genomförts under året,
liksom tre studiebesök för nätverket samt
en konferens med rubriken Våldsamt
Utsatt, vilken fick 220 deltagare.
En kartläggning med hjälp av bedömningsinstrumentet ASI pågår för att kunna
beskriva målgruppens behov.
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ASI – addition severity index – ett
bedömningsinstrument med
självskattning för missbruk
I Jönköpings län initierades ett regionalt
ASI-projekt december 2007. Ett övergripande mål med projektet är att alla
kommuner i länet ska erbjudas optimalt
stöd för ett kvalificerat arbete med ASI metoden. En länsövergripande nätverksorganisation med personal från länets
kommuner har utsetts.
Arbetet med ASI-projektet under 2010 utgår
från kommunernas synpunkter och behov
gällande fortsatt ASI-arbete i länet. Fyra
grundutbildningar i ASI har hållits, liksom
ett antal fördjupningsdagar, nätverksträffar
och handledningsträffar. Metodstöd har
utförts i 10 av de 13 kommunerna under
året i form av repetition, återkoppling av
statistik och i ASI-arbetet samt konkret
handledning i metoden.
Modellbyggande i Jönköpings län – till
nytta för personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning och
deras anhöriga
Jönköpings län har fått 4,2 miljoner kronor
för 2010 för att stärka baskompetensen för
personal som arbetar med personer med
psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Case manager är en person som stödjer
den som är både psykiskt sjuk och har ett
missbruk/beroende. Jönköpings län har
varit föregångare i landet i att utveckla
modellen med case management. Under
året har 10 personer erbjudits utbildning till
case manager i länet via Växjö universitet.
Ett kartläggnings- och förankringsarbete
har påbörjats inom länets psykiatriverksamheter för att få en översiktlig bild av de
lokala behoven. Behovsöversikten ska ligga
till grund för prioriteringar och tidsplan för
genomförande av projektet. Kartläggningen
sker genom besök hos de olika psykiatriverksamheterna samt telefonintervjuer.
Detta arbete är av stor vikt då de lokala
förutsättningarna för att delta i projektet är
mycket olika och då kännedomen om projektet ute i länet är bristfällig i många fall.
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Efter överläggningar med utsedda kontaktpersoner från kommunerna beslutades i
slutet av 2010 att i denna fas av projektet
prioritera utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat kontaktmannaskap. Dessutom ska arbetet med
studiecirkeln ”Med starkare röst”, som
påbörjades i Nässjö och Aneby under
hösten, fortsätta och förhoppningsvis
spridas till flera kommuner. Utifrån de
erfarenheter som gjorts på Höglandet
kommer vissa modifieringar att göras i
cirklarnas uppläggning, så att de bättre
anpassas till olika målgruppers behov.
Ett förberedandearbete har också bedrivits
för att under 2011 kunna få till stånd utbildningar i Supported Employment, vilken är
en evidensbaserad metod som syftar till att
etablera människor med bland annat psykiska funktionshinder på arbetsmarknaden.
Som ett led i arbetet med att finna nya
former för brukarmedverkan deltog
FoUrum:s processledare i den studieresa
till Trento, Italien, som arrangerade i
september 2010. Analys av erfarenheterna
från resan pågår liksom informationsspridning bland brukare och personal.
Genomlysningsrapport om
verksamheter med personligt ombud
Socialcheferna i Jönköpings län har gett
Regionförbundet (PKN) i uppdrag att
genomföra en genomlysning av verksamheten med personliga ombud. Det finns
10 personer i länet som arbetar som personliga ombud. Ombuden är anställda i en
kommun men verksamma i flera.
Ombudsverksamheten finansieras i
huvudsak med statliga stimulansmedel.
FoUrums processledare genomförde under
2010 en ca tre månader lång genomlysning
av den personliga ombudsverksamheten
med utgångspunkt från ett antal specificerade frågeställningar. Bland annat efterfrågades en beskrivning av ombudens
arbetssätt, målgruppssammansättning och
eventuella skillnader mellan olika personliga ombuds uppdrag och arbetssätt.
Även finansiering och styrfunktioner skulle
belysas.
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Genomlysningen har huvudsakligen en
deskriptiv karaktär och syftet har inte varit
att lämna åtgärdsförslag. Rapporten
utmynnar dock i ett antal frågeställningar
som berör bland annat de avsevärda
skillnader som finns mellan ombudsverksamheterna med avseende på ledningsgruppernas funktion och arbetssätt.
De intervjuade klienterna sätter – i linje
med vad som tidigare framkommit i olika
större utvärderingsrapporter i landet – stort
värde på ombudens insatser. I rapporten
görs ett försök att genom tematisk bearbetning urskilja och beskriva vad det är i
kontakten med personligt ombud som
upplevs verkningsfullt av klienterna.
Rapporten redovisades i december 2010
vid ett seminarium på Science Park där
ansvariga chefer, personliga ombud,
ledningsgrupper samt representanter för
Länsstyrelsen i Jönköpings län deltog.

Arbete mot utanförskap
Området arbete mot utanförskap har
påbörjats i begränsad omfattning under
hösten 2010. Länets samtliga kommuner
har kontaktats och ett länsnätverk har
bildats. Samarbetsstrukturer har skapats
med Hälsohögskolan i Jönköping och ett
antal konkreta projekt har initierats i samråd
med länets kommuner.

Mest sjuka äldre
Multisjuka äldre
Ett antal studier pekar på stora brister
framförallt i vårdövergångar för äldre
personer med flera sjukdomar som ofta
söker sjukvård, så kallade multisjuka äldre.
Sveriges Kommuner och Landsting
bedriver ett omfattande projekt i syfte att
förbättra vård och omsorg för målgruppen.
Från vårt län deltar kommunerna Sävsjö,
Eksjö och Tranås samt Höglandssjukhuset.
Arbetet hålls samman av FoUrum. En person har under hösten genomfört intervjuer
med brukare och anhöriga samt granskat
journaler och intervjuat personal. Analysarbetet pågår för närvarande och en
rapport kommer under våren 2011.
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Projekt Anhörigstöd
Regionförbundet (PKN) beviljades i
december 2010 medel för att under ett år
stödja anhörigarbetet i länets kommuner.
Projektets huvudsyfte är att bygga upp en
webbplattform för de som vårdar sina
anhöriga i hemmet och det kommer att
pågå under hela 2011.

Webbplattform, e-lärande
Under året har arbetet med att utveckla en
webbplattform för kommunikation och
kontakt med kommunerna inletts. Webb-
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plattformen är från och med 2011 öppen för
lärande aktiviteter tillsammans med
kommunerna.
Inom ramen för FoUrum prövas också en
virtuell mötesplats för att möjliggöra nya
nätbaserade möten mellan tjänstemän och
klienter. Syftet är att begränsa antalet omotiverade fysiska möten, vilket i sin förlängning, om det kommer till mer praktisk
användning, kan utgöra en tids- och
resursbesparing för alla involverade.
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Personalutveckling PUSAM
Personalutveckling PUSAM är den funktion
inom Primärkommunala nämndens
ansvarsområde som samordnar
primärkommunernas personal- och
kompetensutveckling.
Personalutveckling PUSAM erbjuder bland
annat ett brett och verksamhetsanpassat
utbildningsutbud, baserat på kommunernas
behov och önskemål.
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För närvarande utvecklas ett samarbete
med Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, om att också förlägga fler utbildningar
i SKL:s regi till Jönköpings län.
Under 2010 genomfördes kurser och
konferenser vid 41 olika tillfällen. Det
genomförda utbudet redovisas i bilaga 3 på
sidan 41.
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Utbildning

Från och med 1 januari 2010 är Primärkommunala nämnden ett politiskt forum för
primärkommunernas gemensamma strategiska samordnings- och utvecklingsfrågor
inom grundskola och gymnasium.
Samverkan sker med länets skolchefer för
att i första hand skapa en gemensam plattform för utbildningsfrågor av strategiskt
regionalt intresse.
Uppdraget är att ge ett samordnat stöd till
förvaltningscheferna inom barn- och utbildningssektorn i Jönköpings län när det gäller
omvärldsbevakning både regionalt och
nationellt. Det innebär bland annat att
bevaka nationella och regionala, aviserade
och påbörjade, förändringar inom barn- och
utbildningssektorn och redovisa dem på ett
sådant sätt att det kan utgöra ett underlag
för förvaltningschefernas fortsatta ställningstagande. Bland uppgifterna ingår
också att vara part mot Landstinget gällande uppdraget om naturbruksutbildningarna i länet. Övriga frågor kan vara
bevakning av utredningar och betänkanden, kontakter med departement och
Sveriges Kommuner och Landsting ur ett
regionalt perspektiv.
Under året har tiden i huvudsak ägnats åt
den nya gymnasieskolan GY2011 som
träder i kraft 1 juli 2011 samt till att se över
ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningarna i länet.
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I samarbete med Landstinget har en
länsövergripande grupp med representanter från kommunerna och Landstinget
startat ett arbete för att förbättra och få en
likvärdig undervisning i sex och samlevnad
i länet från grundskolan till gymnasiet.
Projektet avslutas under hösten 2011.
Samarbete förekommer mellan Landstinget
och kommunerna i länet genom barndialogen som är ett forum för utvecklingsoch förbättringsarbete kring barns hälsa
samt att förstärka barnperspektivet i
enlighet med barnkonventionen. I detta
arbete är skolan en viktig aktör.
I samarbete med Högskolan för lärande
och kommunikation (HLK) i Jönköping har
arbete pågått under året för att anställa en
utvecklingsledare inom Regionalt
Utvecklingscentrum (RUC). RUC är en ny
organisation där länets kommuner och HLK
samarbetar kring lärarutbildning och
kommunernas skolverksamhet. En utvecklingsledare ska anställas inom RUC under
våren 2011 och det är kommunerna i länet
som finansierar denna tjänst. Uppdraget
som utvecklingsledare innebär att stimulera
och initiera samverkan mellan kommunerna
och HLK när det gäller skolutveckling.
Utvecklingsledaren ansvarar för att
tillvarata bådas intressen inom lärarutbildning, forskning och utveckling samt
kompetensutveckling.
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Bilaga 1
Politiska uppdrag och representation
Regionstyrelsens presidium

Regionstyrelsens sammanträden

Ordförande: Göran Lindell (c), Vetlanda
1:e vice ordförande: Anders Gustafsson
(m), Landstinget
2:e vice ordförande: Peter Persson (s),
Jönköping. Från och med 2010-10-01:
Elin Lagerqvist (s), Jönköping

Under verksamhetsåret 2010
sammanträdde Regionstyrelsen vid fem
planerade tillfällen som kombinerades med
temainformationer:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Göran Lindell (c), Vetlanda
Övriga ledamöter: 1:e vice ordförande
Anders Gustafsson (m), Landstinget, 2:e
vice ordförande Peter Persson/Elin
Lagerqvist (s), Jönköping samt Stefan
Gustafsson (kd), Sävsjö och Lars Isaksson
(s), Landstinget.
Esse Petersson (fp), Landstinget och
Kenneth Kindblom (v), Jönköping har haft
insynsplatser.

Beredningar
Kommunikationsberedning
Ordförande: Anders Gustafsson (m)
Övriga ledamöter: Stefan Gustafsson (kd),
Maria Leifland/Hans-Göran Johansson (c),
Per-Olov Norlander (m), Bo Zander (s),
Berry Lilja (s) och Elin Lagerqvist (s)
RUP-beredning (vilande under 2010)
Ordförande: Göran Lindell (c)
Övriga ledamöter: Peter Persson (s), Lars
Isaksson (s), Stefan Gustafsson (kd),
Anders Gustafsson (m), Esse Petersson
(fp), Kenneth Kindblom (v), Rune Backlund
(c), Niclas Palmgren (m), Ulla Gradeen (s),
Acko Ankarberg Johansson (kd) och AnnaKarin Magnusson (s)
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2010-02-25 i Eksjö kommun, tema
Ungdomsfrågor
2010-04-29 i Gislaveds kommun, tema
Tillväxt och attraktivitet
2010-06-03 i Sävsjö kommun, tema
Aktuella arbetsmarknadsfrågor samt Vad
händer inom Länsstyrelserna?
2010-09-23 i Aneby kommun, tema
Generationsväxling samt Regionalt
energikontor
2010-11-18 i Gnosjö kommun, tema
Internationalisering: Länet, Europa, Världen
Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdde vid nio tillfällen under det gångna
verksamhetsåret.

Större seminarier och
konferenser
2010-02-19: Seminarium om höghastighetsbanornas betydelse för samhällsutvecklingen (samarrangemang mellan
åtta aktörer)
2010-04-14—15: Regiondagarna om
Gränslös tillgänglighet (Kommunikationer)
2010-10-20—21: Regiondagarna om
Ett gott liv i en hållbar och attraktiv region
(Livsmiljö och attraktivitet)
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Primärkommunala nämndens
presidium
Ordförande: Bengt Dahlqvist (m), Vaggeryd
Vice ordförande: Elin Lagerqvist (s),
Jönköping (till och med 2010-09-30)

Primärkommunala nämndens
sammanträden
Under verksamhetsåret 2010
sammanträdde Primärkommunala
nämnden liksom nämndens presidium vid
fyra tillfällen.

Strukturfondspartnerskap
Lars Isaksson (s)
Esse Petersson (fp)
NTF
Anders Gustafsson (m)
Stambanan.com
Anders Gustafsson (m)
Europakorridoren
Anders Gustafsson (m)
Baltic Link
Anders Gustafsson (m)

Representation
Näringsdepartementets
varselsamordnare
Göran Lindell (c)
ALMI Invest (Småland och Öarna)
Ledamot: Lars Isaksson (s)
Ersättare: Göran Lindell (c)
SydSam
Göran Lindell (c)
Anders Gustafsson (m)
Peter Persson (s)
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Styrelsen för LTC–EEN
(Länsteknikcentrum–Enterprise Europe
Network)
Ulf Fransson, regiondirektör
Styrelsen för KGF
(Kreditgarantiföreningen)
Stefan Gustafsson (kd)
Lars Isaksson (s)
Ulf Fransson, regiondirektör
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Bilaga 2
Beviljade projektmedel

Beviljade projekt 2010
(2010 års anslag)
Livsmiljö attraktivitet
Sjöhistoriskt arrangemang
Peter Pan
Basfinansiering Nätet
Kulturarv Marieholm
Vita Frun
Gör det omöjliga möjligt
Utökat informations- och
kommunikationsarbete i
Sommenbygd
Informationsinsatser Leader
Linné
Informationsinsatser Astrid
Lindgren
Tre Arenor för framtiden
Tre Arenor för framtiden
Ohsabanan
Sommarbioturné med
Jönköpings filmfestival
Charterturism i F-län
Smålands resort herrgårdar i samverkan
Regementsheden i
Skillingaryd
Brahefestivalen – skapande
kultur
Brahefestivalen - ung öppen
Freja musikteater
Ung kulturrörelse
Mullsjö International Photo
Svensk Blåsmusik
MINT
Invigning av kulturhuset
Tobacco Road
Ishall Råslätt
En förstudie om lokal
utveckling
Eksjö Tattoo
Åsens by – ett grönt rum för
alla
RENT
Affärsplan Habo kommun
ACE

RF-medel, kr

1:1-medel, kr

EU-finansiering

90 000
100 000
200 000
600 000
100 000

Landsbygdsprogrammet

248 000
216 000

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet

100 000

Landsbygdsprogrammet

50 000

Landsbygdsprogrammet
50 000
50 000
50 000
75 000
300 000
250 000
300 256
50 000
50 000
100 000

185 000
350 000
100 000
83 000
100 000
100 000
100 000
84 720
100 000
200 000
200 000
100 000
100 000
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Beviljade projekt 2010
(2010 års anslag)
Internationell
konstfilmutställning
NY.BY kvinnors
entreprenörskap
Plattform för ökad tillväxt
Basfinansiering Nätet
Värdskap i Jönköpings län
Totalt livsmiljö attraktivitet

RF-medel, kr

1:1-medel, kr

EU-finansiering

150 000
200 000
100 000

1 389 000

200 000
1 200 000
5 242 976

Kommunikationer
Vetnamo
Götalandsbanan
Cargoto
Ökad medvetenhet om
Jönköpings airport
CIP/Checkport
OECD-studien
Totalt kommunikationer

50 000
1 000 000
1 175 000
800 000
250 000
2 425 000

135 309
985 309

Näringsliv
Trästad 2012

225 000

Designregionen Småland

250 000

SOGI

300 000

SP-systemet
Visualization Center

162 700
125 000

Våga-växa-vinna

1 500 000

WSN Application AB
Specific-Action-Miljö
Logistic IQ
UF
ALMI Invest Småland

400 000
333 407
200 000
277 000
3 400 000

Att hjälpa små och
medelstora företag realisera
tillväxt
Förstudie – strategi för
träindustrin
Ökad kapitalattraktion bland
kvinnor

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

215 855

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Interreg

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

107 700
250 000
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Beviljade projekt 2010
(2010 års anslag)
Träregionen Jönköpings
län/Småland
ERIC ACTION
Totalt näringsliv

Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Koordinering av länets
yrkesbehov
Företagsmentorer
Arenan – ungdomar i fokus
Portal skola/arbetsliv
Modellskolan

RF-medel, kr

EU-finansiering

50 000
49 250
511 950

7 333 962

750 000
210 000
110 000
100 000
87 981

Vård- och omsorgscollege
Klick-IT
Livsenergi
Bättre konceptet
Räddsam virtuellt kontor
Utbildning för hållbar
utveckling
Validering i den
Plåtbearbetande industrin
Totalt arbetsmarknad och
kompetensförsörjning

1:1-medel, kr

100 000
120 000
205 000

Europeiska
socialfonden

300 000
500 000
225 000
399 500
2 059 500

1 047 981

Internationell samverkan
Internationell samverkan

2 000 000

Totalt internationell
samverkan

2 000 000

Skrivarstöd

Totalt

83 992

8 469 442
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14 610 228
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Bilaga 3
Personalutveckling PUSAM:s genomförda kurser
och konferenser
Datum
6 feb
22 feb
8 mars
11 mars
18 mars
24 mars
13 april
13 april
20 april
20 april
21 april
6 maj
26 maj
27 maj
27 maj
3 juni
21-22 aug
18 aug
23 aug
24 augusti
26 aug
1 sept
2 sept
13-14 sept
16 sept
22-23 sept
23 sept
28 sept
29 sept
1 sept
6 okt
6 okt
11 okt
14 okt
20-21 okt
22 okt
29 okt
3 nov
11 och 25 nov
15 nov
15 nov

Kurs
Simlärarutbildning, sex dagar
Sekretess och anmälningsplikt i skola/förskola
Utmaningar inom särskolan
Att möta massmedia
Arbetsrättsseminarium, förhandling – praktik – formalia
Kompetensbaserad rekrytering
Arkiv – dokumenthantering, bevarande – gallring
Nationell baskurs Riskbruk – missbruk – beroende, en fyradagars utb.
Nationell baskurs Riskbruk – missbruk – beroende, en fyradagars utb.
Rätt ordning och reda bland upphandlingsdokument
Det goda värdskapet – Bemötande
Arbete på väg – Säkerhet på väg
PuL
Att möta massmedia
Den nya skollagen
Sociala medier
Vattenledarutbildning
Kick off för länets badpersonal
LABC och HLR med inriktning barn/baby
Ledarskapsakademien Förändringsledning
Marknadsföring av badanläggningar
Personalhandlingar – arkivering
Kommunal ekonomi för icke ekonomer
Utbildning ASI-metoden
Skrivlust på jobbet – så anpassar du ditt budskap till olika former
Utbildning i motiverande intervju
Arbete på väg – Säkerhet på väg (kravutbildning)
Studiedag för Studie- och yrkesvägledare
Hjälp på väg + Miljö (kravutbildning)
Personalakter – arkivering – gallring – bevarande
Att tala så att andra lyssnar
Utbildning i motiverande intervju
Utbildning ASI-metoden
Att möta massmedia
Regiondagar
Utbildning/seminarium Våldsutsatta kvinnor
En effektiv dag för kommunala nämndsekreterare
Utbildning i motiverande intervju
Engelska med kommunalt fokus, 2 dagars utbildning
HLR med inriktning mot barn
HLR och AED
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Bilaga 4
Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län
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Bilaga 5
Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden
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Antalsidor

1(1)

Utdrag

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
§§ 22-34
Tid:2011-04-28, kl 13 - 14
§ 29
Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län
R7811
Beslut:
att med godkännande överlämna årsredovisning 2010 med förvaltningsberättelse och
ekonomiskt redovisning till medlemmarna för godkännande och beviljande av
ansvarsfrihet
att återuppta ärendet vid Regionstyrelsens sammanträde 2011-09-22, samt
att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med landstinget hitta effektivare
sätt att placera likvida medel.
Bakgrund
Arbetsutskottet överlämnar årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län
med förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning. Revisionsrapport överlämnas
i särskild skrivelse.
Vid protokollet
Annika Larsson
Justeras datum: 2011-05-16
Bengt Dahlqvist
IlanDeBasso
Tillkännagivande av dag för justering av Regionstyrelsens protokoll 2011-04-28 har
2011-05-17anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar:

Mona Ryberg

