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Arbetet med att ta fram handlingsplaner som syftar till att förverkliga målen i den regionala 
utvecklingsstrategin för region Jönköping >> 2025 (RUS) har inletts under våren 2014. Detta 
dokument är ett arbetsmaterial. Det ska ses som ett förslag till struktur för regionens 
handlingsplaner i ett fortsatt arbete med handlingsplanerna i samverkan med övriga 
aktörer i regionen som arbetar med hållbar samhällsutveckling inom olika områden. 
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Inledning 
Den 20 juni 2013 fastställde Regionstyrelsen den nya regionala utvecklingsstrategin för 

Region Jönköping >> 2025 (RUS). Strategin är en vägvisare för Region Jönköpings läns 

samlade utvecklings- och tillväxtarbete. RUS är indelad i de två övergripande målområdena, 

näringsliv och livsmiljö. Målområdena omfattar i sin tur fyra delstrategier som pekar ut 

tydliga prioriteringar och mål i det arbete som krävs för att regionen ska bli en framgångsrik 

och växande region till år 2025. De fyra delstrategierna är En internationellt ledande 

industriregion, Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag, Ett 

inkluderande samhälle samt En global livsmiljö. 

 

Den Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping >> 2025 ligger på en visionär 

nivå, som kräver skarpa handlingsplaner för genomförbarhet. Under våren 2014 har 

Regionförbundet tagit fram ett arbetssätt, en struktur och påbörjat processen med att 

formulera handlingsplanerna. Detta arbete ska ses som en inledande process, då arbetet har 

bedrivits internt av Regionförbundets strateger och fokuserats kring verksamhetsområden 

och pågående aktiviteter som Regionförbundet ansvarar för i dagsläget. De nu framtagna 

handlingsplanerna i detta arbetsmaterial är mot denna bakgrund inte kompletta. 

Däremot finns nu en god grund för en nödvändig fortsatt process, där övriga samhällsaktörer 

behöver engageras och samverka för att säkra delaktighet och förankring. 

 

Tilläggas bör även att många av länets offentliga och privata aktörer som på olika sätt arbetar 

för utveckling i regionen, har eller håller på att utforma egna strategier, styrdokument och 

handlingsplaner i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Dessa dokument bör arbetas 

in i länets gemensamma handlingsplaner under den fortsatta processen. 

 

Fyra handlingsplaner har tagits fram som följer RUS:ens logik och är kategoriserade i 

enlighet med de fyra delstrategierna. Många av verksamhetsområdena är självklara delar av 

fler än en handlingsplan. För att minska risken för ordagrann upprepning av samma insatser i 

de fyra handlingsplanerna, har verksamhetsområdet redogjorts för i sin helhet endast i en 

handlingsplan. Verksamhetsområdena finns dock beskrivna i anpassad form i samtliga 

handlingsplaner där de är viktiga för delstrategins måluppfyllelse. 

 

I nära samverkan behöver vi nu tillsammans komplettera handlingsplanerna och skapa 

handlingskraft för att genomföra det vi är överens om, för att göra Region Jönköpings 

län till en ledande tillväxtregion. 
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Hållbarhet och horisontella insatskriterier 

Varje insats som genomförs för att uppfylla målen i RUS ska beakta RUS:ens 

hållbarhetsperspektiv och utformas på ett sådant sätt att ekologisk, ekonomisk, social och 

kulturell hållbar utveckling främjas. Uppmärksammande av de så kallade horisontella 

kriterierna ska också vara självklart i varje insats. 

 

I Region Jönköpings län ska regional utveckling och tillväxt vara liktydig med hållbar 

utveckling. Det handlar om att skapa insatser som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

de framtida generationernas möjligheter att tillgodose sina. 

 

Den sociala och kulturella dimensionen innebär att människors initiativ, engagemang 

och skaparkraft ges utrymme, tillvaratas och främjas i enlighet med demokratiska 

värderingar. Det handlar också om att resurser, inflytande och makt fördelas jämlikt, rättvist 

och jämställt. 

 

Den ekologiska dimensionen handlar om att skydda och utveckla ekosystemen och att 

all utveckling ska ske med så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Utveckling och tillväxt 

behöver utformas så att biologisk mångfald bibehålls och en god livsmiljö främjas genom 

miljöskydd, riskhantering och effektivt resursutnyttjande. 

 

Den ekonomiska dimensionen innebär att sunda och stabila ekonomiska förhållanden 

skapas. Ett hållbart välfärdssamhälle kräver att tillväxt gynnas utan att äventyra miljön eller 

människors hälsa. 

 

De horisontella insatskriterierna omfattar jämställdhet och jämställdhetsintegrering, 

mångfald och integration, tillgänglighet, miljöhänsyn och folkhälsa. På många sätt ingår 

dessa aspekter naturligt i våra hållbarhetsdimensioner. Ändå kan var och en av dem behöva 

separat fokus, då samhället har mycket att göra för att främja målsättningarna med de här 

kriterierna. 

 

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är två snarlika begrepp med samma mål, 

men med olika innebörd. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter. Det gäller till exempel makt och inflytande, möjlighet till 

utbildning, företagande och arbetsvillkor. Jämställdhetsintegrering handlar om att på ett 

strategiskt och medvetet sätt utforma varje insats så att såväl genomförandet som 

målsättningen tydligt främjar jämställdhet. Det kan till exempel handla om att säkerställa att 

en styrgrupp eller arbetsgrupp består av lika många kvinnor som män och att utreda vilken 

påverkan på jämställdhet själva insatsen kommer att få.  

 

Mångfald och integration är två samspelande begrepp. Mångfald innebär att alla 

människor är olika, kan ha olika bakgrund, kultur, religion, etnicitet, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet, politisk övertygelse och så vidare. I ett inkluderande samhälle 
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accepterar man varandras olikheter och känner tillit. Integration omfattar mångfald och 

innebär att man ser möjligheter i olikheterna och positiva synergieffekter när olika 

människor möts och verkar sida vid sida. Insatserna som skapas för genomförandet av RUS 

ska verka för att tillvarata mångfald och främja integration. 

 

Tillgänglighet handlar om att alla människor inkluderas och får en jämlik roll i samhället. 

De insatser som skapas ska resultera i samhället utformas på ett sätt som möjliggör 

delaktighet, inflytande och jämlikhet oavsett individens funktionsförmåga. 

 

Miljöhänsyn innebär att påverkan på miljön beaktas. Insatserna i handlingsplanerna ska 

genomföras på ett sådant sätt att miljöpåverkan är så liten som möjligt och att en god 

livsmiljö för såväl människor, djur och växter främjas. Det kan bland annat handla om ökat 

miljöanpassat resande och att skapa förutsättningar för att miljöinnovativa varor och tjänster 

produceras. 

 

Folkhälsa handlar om hur människor i samhället mår. Grundförutsättningar för god 

folkhälsa inkluderar tillgång till arbete, bostäder, ett välfungerande trygghetssystem, 

offentlig sektor med hög måluppfyllelse och tolerans. Insatserna som planeras i 

handlingsplanerna ska främja folkhälsan genom att öka människors möjlighet att delta och 

bidra i ett socialt sammanhållande samhälle. Det kan också handla om insatser som främjar 

en aktiv fritid och sunda levnadsvanor. 

 

Verktyg för genomförande 

Regionala tillväxtmedel och strukturfonder 

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i RUS:en är ekonomiskt stöd till program och 

enskilda projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. Det handlar om finansiering 

genom bland annat regionala tillväxtmedel och strukturfonder. 

 

Finansiering kan ansökas av relevanta aktörer i länet, såsom exempelvis lärosäten, 

forskningsaktörer, företagsnätverk, företrädare för näringslivet, landsting, kommuner, 

kommunala bolag, regionförbund, statliga myndigheter, sysselsatta och individer i 

utanförskap, enskilda jordbruks- och fiskeföretag. Privata företag och enskilda individer kan 

endast undantagsvis vara sökande. 

 

De regionala tillväxtmedlen syftar till att stödja åtgärder för att skapa regional utveckling 

inom de insatsområden som anges i RUS:en. 

 

Strukturfonderna eller ESI-fonderna (regional-, social- och landsbygdsfonden samt havs- och 

fiskefonden) är verktyg för att uppnå syftet med EU:s sammanhållningspolitik, vilket är att 

utjämna de sociala, ekonomiska och territoriella skillnaderna inom EU28. 
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De mål som eftersträvas i programmen är: 

- stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

- öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 

- öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 

- stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

- främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

- främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

- främja social inkludering och bekämpa fattigdom 

 

Remissinstans översiktplaner 

Alla kommuner ska, enligt Plan- och Bygglagen, ha en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Översiktplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 

användningen av mark- och vatten områden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 

bevaras. 

 

De kommunala översiktsplanernas strategiska roll har ökat. Betydelsen av en bättre 

funktionell planering lyfts fram på många olika håll samtidigt som erfarenheterna visar att 

samspelet mellan ÖP och RUP är relativt outvecklat. Bristen på aktuella översiktsplaner 

antas vara en faktor bakom den svaga länken i samspelet mellan kommunal och regional 

planering. 

 

För att ÖP och RUP ska vara tillämpbara på såväl kommunal, regional och nationell nivå 

måste formerna för samverkan utvecklas. En väg är att aktualisera både ÖP och RUP vid 

samma tidpunkt. En annan är att uppdatera kommunernas utvecklingsstrategier genom 

tillägg till och fördjupningar av ÖP. En tredje väg är att upprätta en regional översiktsplan 

(RÖP). 

 

För att en region ska utvecklas räcker det inte med ett samspel mellan regionala och statliga 

organ. Det krävs också ett underifrånperspektiv där kommunerna identifierar sin roll och vad 

de kan bidra med inom regionen. Strategisk planering måste därför vara väl förankrad i 

kommunernas egna strategier och inte bara vara en nedbrytning av regionala mål. 

 

Syftet med aktiviteten är att lyfta fram synpunkter som innebär att översiktsplanerna kopplas 

i så stor utsträckning som möjligt till RUS:ens delstrategier och mål. Granskning och 

yttrande lämnas inom tre månader efter inkommen plan. Det handlar konkret om: 

 

 13 översiktplaner, minst 1 gång under varje mandatperiod. 

 13 temaplaner (LIS-planer). 

 13 vindkraftsplaner. 
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Översiktsplanerna innehåller material som rör boende, bredband, fritid, klimat- och 

energi, kommunikationer, kultur/natur, landsbygd, offentlig service, utbildning och 

vatten- och avloppsfrågor. Mellankommunala frågor ska beaktas.  
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Handlingsplan En internationellt ledande 

industriregion 

Målområde: X Näringsliv □ Livsmiljö 

 

Delstrategi: 

X En internationellt ledande industriregion 

□ Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

 □ Ett inkluderande samhälle 

 □ En global livsmiljö 

Bakgrund 

Med den Regionala utvecklingsstrategin >> 2025 för Jönköpings län (RUS) som 

styrdokument har ett antal handlingsplaner utformats som syftar till att förverkliga målen i 

RUS:en. Detta är en av de handlingsplanerna. 

 

Mål 

Det övergripande målet är att år 2025 ska Region Jönköping vara en konkurrenskraftig 

industriregion och ha ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 

Målet med delstrategin En internationellt ledande industriregion är att regionens välstånd 

byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som innefattar industriföretag med 

spetskompetens som skapar produkter och tjänster med hög kvalitet och efterfrågan på en 

internationell marknad. 

 

Övergripande prioriteringar 

För att uppnå målet med att bli en internationellt ledande industriregion framhåller RUS:en 

följande faktorer som centrala: 

 

 Innovation 

 FoU 

 Klustersamverkan 

 Infrastruktur 

 Kompetensförsörjning 

 Samverkan mellan näringsliv och lärosäten 

 Mångfald och jämställdhet 
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Insatsområden 

Ett antal insatser är igång inom detta målområde och denna delstrategi sedan tidigare. Varje 

sådan insats är ett arbetsområde som omfattar en rad delaktiviteter. Dessa genomförs i 

samverkan mellan olika aktörer och nätverk. 

 

Insatserna har sin grund i såväl uppdrag som staten har ålagt regionerna som i andra styrande 

dokument, såsom politiskt antagna strategier, översiktsplaner och beviljade 

projektansökningar. Många av de pågående insatserna kommer att fortsätta under perioden 

för RUS 2025. Några kommer att tillkomma. Denna handlingsplan ska ses som ett levande 

dokument där insatserna påverkas av utvecklingen i samhället och omvärlden, men där 

målen står fast. 

 

Mot bakgrund av målen för denna delstrategi beskrivs följande insatsområden i denna 

handlingsplan: 

 

 Miljö, energi och klimat (MEK) 

 Kompetensplattformen 

 Science Park-systemet 

 Infrastruktur 

 Regional digital agenda (ReDA) 

 Automation Småland 

 Smart Housing 

 Träregion Småland 

 Jämställd tillväxt 

 

Miljö, energi och klimat 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

I strävan efter att Region Jönköpings läns ska bli en internationellt ledande industriregion är 

frågor som rör miljö, energi och klimat centrala. Länet måste ta ett stort ansvar för att 

industriell tillväxt och utveckling sker på ett sådant sätt att ekosystement skyddas och 

miljöpåverkan är minimal. 

 

Utifrån hållbarhetsdimensionerna i RUS:en bör tillväxt och utveckling av länets industri 

innebära att industrin blir internationellt ledande vad gäller miljöhänsyn och miljöanpassade 

tillverkningsmetoder, produkter och transporter. Det handlar om en effektiv och rättvis 

hushållning av resurser och innebär ett stort mått av hänsynstagande till såväl vår direkt 

omgivande miljö, som världen utanför vår region. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området miljö, energi och klimat, se 

handlingsplan En global livsmiljö. 
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Kompetensplattformen 

Bakgrund 

I december 2009 gav Regeringen regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i 

uppdrag att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt. 

Syfte 

Syftet med kompetensplattformen stämmer väl överens med RUS:ens samtliga delstrategier. 

Det handlar om att verka för en fungerande kompetensförsörjning som gynnar både den 

enskilda människan och tillväxten i samhället. Genom att matcha industrins och näringslivets 

efterfrågan på kompetens å ena sidan, med utbildningar som leder till efterfrågad kompetens 

samt med människors färdigheter å andra sidan, får näringslivet sina behov av rätt 

kompetens tillgodosedda medan arbetslöshet och utanförskap minskar. 

Aktivitetsmål 

Ökad kunskap och samordning för effektivare kompetensförsörjning regionalt och lokalt. 

Målgrupper 

Den primära målgruppen för insatsområdet är alla aktörer som har en roll inom regionens 

kompetensförsörjning. Målgrupp för de insatser som sedan i sin tur utförs av den primära 

målgruppen är samhällets invånare och näringsliv. 

Aktiviteter 

 Kompetensrådet 

 YH-rådet 

 SYV-rådet 

 Samverkan Småland och Blekinge (Brysselkontor, YH-Småland, SYV-grupp, 

Trästrategi Småland, med flera) 

 Branschråd 

 Arbetsmarknadsråd 

 College-utbildningar 

 RegLab 

 RegKomp 

Tidplan 

Pågående. Slutdatum finns inte. 
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Samverkansaktörer 

Parterna som samverkar är i huvudsak de aktörer som representeras i ovan nämnda 

aktivitetslista.  

Finansiering 

Egna resurser.  

Uppföljning och utvärdering 

Återrapportering enligt regleringsbrev. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Strategier för kompetensförsörjning, RUS, Nationella uppdrag. 

 

Science Park-systemet 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Idag finns Science Park-systemet representerat genom så kallade tillväxtarenor i Jönköpings 

län, en i varje kommun. Science Park-systemet drivs som en ideell förening. Med Science 

Park-idén som grund ger lokalt placerade affärscoacher stöd åt entreprenörer att utveckla 

sina innovationer och affärsidéer på hemmaplan. Man har också möjlighet att erbjuda 

kontorsplats och andra kringtjänster i de lokala tillväxtarenorna.  

 

Statistik visar att nyföretagandet sett ur ett nationellt perspektiv är lågt i Jönköpings län. 

Syftet med Science Park-systemet är att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet så att det 

kommer i paritet med landets övriga nyföretagande samt stärka kunskapsbaserad företags 

utveckling genom att erbjuda affärsstöd i geografiskt skilda orter i länet. För att läsa mer om 

Science Park-systemet och dess aktiviteter se handlingsplanen Ett breddat näringsliv med 

betoning på kunskapsintensiva företag. 

 

Infrastruktur 

Bakgrund 

På regional och lokal nivå är tillgängligheten i transportsystemet en viktig faktor för tillväxt 

och utveckling. Transportsystemet skapar tillgänglighet genom att överbrygga de 

geografiska avstånden vilket innebär att människor och företag kommer närmare varandra. 

Ju fler potentiella arbetsgivare en person har att välja på och ju fler möjliga arbetstagare ett 

företag har att välja på desto större chans till en bra matchning på arbetsmarknaden. För 

företagen är det avgörande att ha en god tillgänglighet till sina leverantörer och kunder både 

för transporter och personliga kontakter. 
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Möjligheten att kunna påverka infrastruktursatsningar och transportsystemets utveckling är 

med andra ord en möjlighet att påverka och skapa utveckling och tillväxt. 

 

Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på nationell och 

regionala planer innebär det att länen i respektive regionalplan har möjlighet att utifrån givna 

anvisningar ge planen en regional prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra 

störst nytta i länet. Detta förtydligas närmare under varje handlingsplans där exempel på mer 

specifika åtgärder inom infrastrukturområdet beskrivs 

Syfte 

En internationellt ledande industriregion innebär att Jönköpings län har industriföretag med 

spetskompetens som skapar produkter och tjänster med hög kvalitet och efterfrågan på en 

internationell marknad. Detta ställer krav på infrastrukturen både när det gäller 

godstransporter och personresor. Framgångsrika tillverkande företag kräver effektiva 

godstransporter både av insatsvaror till företagen och av färdiga produkter från företagen. 

 

Eftersom företagen i en internationellt ledande industriregion agerar på en internationell 

marknad måste godstransporterna fungera inte bara inom landet utan även internationellt. 

Detta betyder att kopplingen till godsnoder som terminaler och hamnar är mycket viktig.  

Internationellt ledande industriföretag med spetskompetens är inte bara beroende av 

effektiva godstransporter utan möjligheterna till personresor är minst lika viktiga. Det gäller 

både för affärsresor exempelvis i kontakter med kunder som de anställdas möjligheter att ta 

sig till och från arbetsplatsen. 

Aktivitetsmål 

 Godstransporter – effektivitet och hållbarhet, utveckla godsnoderna i länet och 

förbättra kopplingen till strategiska noder i vår omvärld. 

 Arbetspendling – utveckla kollektivtrafiken i starka pendlingsstråk samt vägar med 

hög säkerhet och tillgänglighet.  

Målgrupper 

Intressenter i arbetet är trafikverket, länets kommuner, länstrafiken och 

godsägare/transportörer. 

 

Målgrupp för infrastrukturen är hela samhället, länets invånare och företag men även de som 

passerar länet (transit).  

Delaktiviteter 

 Framtagande av regional transportplan enligt uppdrag. 

 Aktivt delta i framtagandet av Nationell plan. 

 I samverkan med länstrafiken utveckla kollektivtrafiken för att svara mot 

näringslivets behov. 
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Tidplan 

Att utveckla infrastrukturen är ett arbete där många små löpande aktiviteter syftar mot ett 

långsiktigt mål. Exempelvis är det viktigt att samordna påverkansarbetet kopplat till de 

nationella planeringsprocesserna. 

Samverkansaktörer 

Trafikverket – genomförande myndighet. 

Länets kommuner – tydliga intressenter som även kan vara finansiärer. 

Länstrafiken – tydlig användare av infrastrukturen. 

Godstransportörer – tydlig användare av infrastrukturen. 

Finansiering 

Aktiviteten finansieras med egna medel. 

Genomförandet av infrastrukturplanerna finansieras genom årliga statliga anslag.  

Uppföljning och utvärdering 

Planernas innehåll och genomförande följs och analyseras på nationell nivå bland annat av 

Trafikanalys. 

För den regionala processen finns ingen systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Nationella transportpolitiska mål och direktiv. 

Länstrafikens trafikförsörjningsprogram. 

Kommunala planer och strategier. 

 

Regional digital agenda 

Detta insatsområde har en separat handlingsplan. ReDA är formulerad som en övergripande 

strategi med konkreta insatser, vilka aktörer som är ansvariga för genomförande och 

samverkan samt utmaningar. ReDA färdigställs under hösten 2014. 

 

Automation Småland 

Bakgrund 

ARK - Automation för regional konkurrenskraft, även benämnt Automation Småland är ett 

projekt som bygger nätverk för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av 

automationsföretag i regionen. Automation Småland utgår från Gnosjöregionen för att under 

projektets gång utökas geografiskt. Idag består nätverket av cirka 30 automationsföretag. 

Automation Småland sammarbetar med andra nätverk och organisationer inom området, 

exempelvis Robotdalen.  
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Syfte 

Syftet med projektet är att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. Med rätt 

automationsgrad kan företag leverera konkurrenskraftiga produkter till kunder i Sverige och 

Europa, istället för att bli utkonkurrerade av lågprisländer. 

 

Förutom effektivisering finns fördelar med automation ur kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. 

En annan viktig del av projektet är att bygga nätverk som ger förutsättningar för vidare 

utveckling av branschen. 

Aktivitetsmål 

I projektet har följande fokusområden identifierats: 

 Affärsutveckling 

 Innovation 

 Kompetensförsörjning 

 Forskning 

 Lokalt utbildningsbehov. Ingår kostnadsmässigt inte i projektet. Finansieras med 

lokala pengar. 

Målgrupper 

Projektets huvudsakliga målgrupp är automationsindustrin i Småland med omnejd. 

Därutöver riktar man sig mot studenter och annan potentiell arbetskraft, andra tillverkande 

företag och tjänsteleverantörer samt offentliga institutioner.  

Delaktiviteter 

 Genomföra kompetensbehovsanalyser bland medverkande företag. 

 Hjälpa företag att se över sin säljprocess med fokus på den mix av produkter, tjänster 

och kompetens som är typisk för automationsföretag. 

 Bygga upp kontaktytor mellan automationsföretagen och universitet/högskolor och 

andra nätverk kring automationsområdet för att skapa förutsättningar för innovation. 

 Samverkan med övriga automationsnätverk. 

Tidplan 

Projektet löper fram till slutet av 2014. En ansökan för en ny projektperiod kommer att tas 

fram under 2014. 

Samverkansaktörer 

Tillväxtverket/Regionala fonden, Regionförbundet i Jönköpings län, Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. Andra viktiga 

sammanbetspartners är Linköpings universitet och Almi företagspartner i Jönköping. 



ARBETSMATERIAL 

 

 
 

Antal sidor 

16(46) 

 

  

 

Finansiering 

Automation Småland, finansieras av EU (Regionala fonden), Regionförbundet i Jönköpings 

län, Länsstyrelsen i Jönköping och kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. 

Finansiering är klar fram till och med 2014. 

Uppföljning och utvärdering 

Projektet har en styrgrupp som man rapporterar till löpande. Dessutom följs det upp av 

Tillväxtverket inom ramen för EU-finansieringen.  

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Förarbetet i de fyra kommunerna kopplat till processen runt och bildandet av 

Gnosjöregionens Näringslivsråd. 

 

Smart Housing 

Bakgrund 

Smart Housing Småland (SHS) är ett initiativ som möter upp mot ett flertal utmaningar; 

behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt 

och hållbart. SHS blir en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart 

boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.  

 

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektägare. Bakom satsningen står även ett 

stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Glafo 

(glasforskningsinstitutet), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. 

 

Småland var under 2013, en av tre vinnare i Vinnovas tävling om att etablera en 

innovationsmiljö grundat på en regions styrkeområden. Stödet avses utgå under 10 år och 

skall kunna disponeras för förstudier, FoU-projekt, prototyper, affärsutvecklingsprojekt, 

stadsutveckling etc. 

Syfte 

Smart Housing syftar till att kraftsamla i regionen kring, för oss två viktiga industrigrenar; 

trä och glas. Projektet syftar bl.a. till att utveckla respektive branscher samt introducera 

samarbete dem emellan.  

Aktivitetsmål 

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med 

användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och 

trä. 
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Målgrupper 

Målgruppen är i första hand företag, aktörer, akademi, offentlig sektor med flera i Småland. 

Men eftersom målet är att skapa en internationellt ledande innovationsmiljö vänder sig även 

initiativet till motsvarande målgrupper utanför Småland och landet. 

Delaktiviteter 

Några exempel på aktiviteter är förstudier, FoU-projekt, prototyper, affärsutvecklingsprojekt, 

stadsutvecklingsprojekt samt framtidsverkstäder. 

Tidplan 

Satsningen från Vinnova är 10-årig, där de tre första åren redan är finansierade. Men 

målsättningen är självklart att innovationsmiljön då ska vara väl befäst och fortsätta av egen 

kraft efter 2023. 

Samverkansaktörer 

De tre smålandslänens Regionförbund, Länsstyrelser. Högskolan i Jönköping, 

Linnéuniversitetet, forskningsinstitutet SP (projektägare), Träcentrum, TMF med flera. 

Finansiering 

Vinnova, Regionförbunden, Länsstyrelsen, Lärosätena, SP, Företag. Total budget för åren 

2013-2016 uppgår till 63,1 milj. kr. 

Uppföljning och utvärdering 

Innovationsmiljön följs av Vinnovas samlade utvärdering av alla sina vinnväxt-miljöer i 

landet. Dessutom finns följeforskning kopplad till satsningen. Rapportering sker löpnade 

enligt mallar som tillhandahålls av Vinnova. Motsvarande rapportering sker även till 

regionala medfinansiärer. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Den för småländslänen gemensamma trästrategin ”Träregion Småland” utgör grund för 

satsningen SHS. 

 

Träregion Småland 

Bakgrund 

Småland är en region där trä och trärelaterade företag har stor betydelse. Här finns allt från 

de små designföretagen och snickerierna till de stora producerande företagen. Forskning, 

utbildning och utveckling finns också i regionen. För att stödja och stimulera utvecklingen 

av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i 

Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom fokuserat och 

strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. 
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Syfte 

Syftet med insatsområdet är att skapa samverkan inom trärelaterad industri samt systemet 

runt densamma för att öka attraktionskraften samt stärka utvecklingen och företagsklimatet i 

branschen inom Småland. Visionen är att vara den ledande träregionen i Europa år 2020. 

Aktivitetsmål 

Sex prioriterade områden har valts ut för arbetet de närmaste åren: 

 Profilering av Träregion Småland 

 Företagsforskarskola 

 Branschråd trä i Småland 

 Coachning och uppsökande verksamhet 

 Finansieringsmöjligheter till framtida projekt i Småland 

 Koordinering av insatserna inom strategin 

Målgrupper 

Direkta målgrupper:  

 Företag inom den trärelaterade industrin i Småland 

 Samtliga kommuner i Småland 

 Offentliga och privata byggare 

 Nationella aktörer 

 Media: lokalt, regionalt och nationellt 

  

De indirekta målgrupperna är utbildningar samt allmänheten, framförallt ungdomar. 

Myndigheter, företag, skolor och intresseorganisationer kommer att involveras för att lyfta 

varumärket Wood – the Heart of Småland och göra det till ett välkänt begrepp. 

Delaktiviteter 

 En mobil utställning 

 En gemensam logotyp och grafisk identitet  

 Medverkan på t ex Möbelriksdagen, Möbelmässan, Trä 2013, Träslaget, 

Almedalsveckan osv. 

 Företagsforskarskolan där doktorander knyts till företag som har behov och intresse 

av att utveckla sitt forskningsarbete.  

 Branschråd trä i Småland är en sammansättning av Regionförbund och Länsstyrelser 

från de tre Smålandslänen, Arbetsförmedlingen, GS-Facket och TMF. Branschrådets 

uppdrag är att hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom 

branschen. 

 Coachning 

 Mentorskap  

 Gemensam pott med pengar för initiering av nya trärelaterade projekt och aktiviteter. 

 En processledare för Träregion Småland finns tillsatts. 
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Tidplan 

Smålands gemensamma trästrategi formulerar visionen ”Småland är 2020 en ledande 

träregion i Europa”. Med insatserna 2012-2014 tar vi ett första steg för att nå visionen. 

Arbete pågår nu för att ta fram ett nytt handlingsprogram inklusive finansiering för 

ytterligare en treårsperiod.  

Samverkansaktörer 

Regionförbunden och länsstyrelserna i de tre Smålandslänen leder och samordnar arbetet. 

Träcentrum, Möbelriket och Virserums Konsthall samt Linnéuniversitetet och Högskolan i 

Jönköping är viktiga samarbetspartners och genomförare. TMF, GS-facket och 

Arbetsförmedlingen är också nära kopplade till satsningen. Likaså är ett stort antal företag 

aktiva i arbetet. Vinnväxt-initiativet Smart Housing Småland är också sedan det påbörjades 

under 2013 en viktig samarbetspartner. 

Finansiering 

Finansiering finns fram till och med 2014. Arbete pågår för nästa treårsperiod av strategin. 

Uppföljning och utvärdering 

Projektet följs av en styrgrupp och rapporteras mot EU:s strukturfonder. Avrapportering av 

den första treårsperioden fram t.o.m. 2014 sker under våren 2014. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Smålandslänens Regionala utvecklingsstrategier (RUS) 

OECD:s analys av Småland-Blekinge 

 

Jämställd tillväxt 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Liksom den regionala digitala agendan har en egen handlingsplan finns även en separat 

handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Jämställdhet är dock en central och strategisk 

fråga i RUS:ens samtliga delstrategier och kräver därför ytterligare fokus i dessa fyra 

handlingsplaner. 

 

När det gäller målen i delstrategin En internationellt ledande industriregion innebär detta 

insatsområde en ökad potential inom industrin.  

 

Inom industrin är kvinnor fortfarande underrepresenterade. Detta gäller såväl inom 

produktion som i ledning och övriga områden såsom exempelvis produktutveckling. Ett 

flertal projekt har bedrivits i landet som har syftat till att öka jämställdheten inom industrin. 

Några projekt har bedrivits med medel från Tillväxtverket (t.ex. Jämställd industri – En 

utopi? Winnet, Västra Götaland), några med EU-medel (t.ex. Comiflex, Sjuhärad) samt 

ytterligare några har utförts internt av ett enskilt industriföretag (t.ex. Indexator, Pär 
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Lärkeryd fd vd). Projektens resultat redovisar tydligt dels att behovet av jämställdhetsarbete 

inom industrin är stort samt dels att lönsamheten ökar i takt med att jämställdheten gör det. 

 

För att uppnå jämställd tillväxt inom industrin krävs det att industrin för ett aktivt 

jämställdhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten samt att man arbetar strategiskt för 

att attrahera fler kvinnor vid rekrytering. Det krävs också av utbildningsinstitutioner, SYV 

och övriga aktörer som samverkar inom kompetensplattformsarbetet att verka för att fler 

kvinnor väljer utbildningar som leder till karriärsmöjligheter inom industrin. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom Jämställd tillväxt, se handlingsplan Ett 

breddat näringsliv samt den separata handlingsplan som finns framtagen för detta område. 
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Handlingsplan Ett breddat näringsliv med betoning 

på kunskapsintensiva företag 

Målområde: X Näringsliv □ Livsmiljö 

Delstrategi: 

 □ En internationellt ledande industriregion 

X Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

 □ Ett inkluderande samhälle 

 □ En global livsmiljö 

Bakgrund 

Med den Regionala utvecklingsstrategin >> 2025 för Jönköpings län (RUS) som 

styrdokument har ett antal handlingsplaner utformats som syftar till att förverkliga målen i 

RUS:en. Detta är en av de handlingsplanerna. 

 

Mål 

Det övergripande målet är att år 2025 ska Region Jönköping vara en konkurrenskraftig 

industriregion och ha ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 

Målet med delstrategin Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag är 

en bred, dynamisk och kreativ företagsamhet som bidrar till hållbar utveckling genom nya 

verksamheter och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag. 

 

Övergripande prioriteringar 

RUS:en lyfter fram följande områden som centrala för ett breddat näringsliv med betoning 

på kunskapsintensiva företag: 

 

 Nyföretagande och entreprenörskap 

 Kulturella och kreativa näringar – KKN 

 Spetskompetens och kunskapsintensiva produkter och tjänster 

 Forskning och utveckling – FoU  

 Samverkan för kompetensförsörjning 

 Jämställd tillväxt 
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Insatsområden 

Ett antal insatser är igång inom detta målområde och denna delstrategi sedan tidigare. Varje 

sådan insats är ett arbetsområde som omfattar en rad delaktiviteter. Dessa genomförs i 

samverkan mellan olika aktörer och nätverk. 

 

Insatserna har sin grund i såväl uppdrag som staten har ålagt regionerna som i andra styrande 

dokument, såsom politiskt antagna strategier, översiktsplaner och beviljade 

projektansökningar. Många av de pågående insatserna kommer att fortsätta under perioden 

för RUS 2025. Några kommer att tillkomma. Denna handlingsplan ska ses som ett levande 

dokument där insatserna påverkas av utvecklingen i samhället och omvärlden, men där 

målen står fast. 

 

Mot bakgrund av målen för denna delstrategi beskrivs följande insatsområden i denna 

handlingsplan: 

 

 Besöksnäring 

 Främja kvinnors företagande 

 Kulturella och kreativa näringar (KKN) 

 Miljö, energi och klimat (MEK) 

 Kompetensplattformen 

 YH-Småland 

 Science Park-systemet 

 Infrastruktur 

 Regional digital agenda (ReDA) 

 Automation Småland 

 Smart Housing 

 Träregion Småland 

 Jämställd tillväxt 

 

Besöksnäring, främja kvinnors företagande samt kulturella och kreativa 

näringar (KKN) 

Bakgrund 

De tre områdena besöksnäring, främja kvinnors företagande och kulturella och kreativa 

näringar är nischerna med stor betydelse för framtiden i Jönköpings län. Alla har en vision 

om att göra länet till ett framåtriktande län med hög attraktionskraft.  

En viktig fråga för ett innovativt och nyskapande näringsliv är att ta tillvara hela regionens 

kompetens och kraft till nyskapande. Det behövs former för att attrahera och aktivera alla 

medborgare oavsett, kön, ålder eller bakgrund. En mångfald av företag kräver en mångfald 

av entreprenörer. 
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En viktig förutsättning för att kunna vara framgångsrika i arbetet för ett breddat näringsliv 

samt kunskapsintensiva tjänster och produkter, är en väl fungerande offentlig sektor i ett nära 

samarbete med privata och idéburna organisationer, och med forsknings- och innovations-

miljöer. 

 

För att attrahera och tillgängliggöra spetskompetens är det viktigt att erbjuda attraktiva 

miljöer för människor och företag, att bo och verka i. Marknaden är global och öppen för 

handel oavsett var människor bor. Det geografiska sammanhang där företaget verkar behöver 

präglas av låga inträdeshinder, social tolerans, goda incitament för entreprenörskap och 

traditioner som uppmuntrar nyföretagande. Det måste även finnas god tillgång till 

kompetensutveckling för att främja den kunskapsintensitet som krävs för att ligga i framkant 

på dessa områden. Det finns stora möjligheter till förbättringar för stärkt attraktivitet. 

Syfte  

Syftet med insatserna inom de tre områdena är att underlätta och främja en fortsatt stark 

utveckling av en bred, dynamisk och kreativ företagsamhet, som bidrar till hållbar utveckling 

genom nya verksamheter och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och 

företag. Detta är i sig identiskt med det mål som delstrategin Ett breddat näringsliv med 

betoning på kunskapsintensiva företag syftar till. 

Aktivitetsmål 

Ett långsiktigt arbete har pågått under många år för att ta tillvara på de goda förutsättningar 

som finns i regionen för turist- och besöksnäringen. Arbetet har rönt stora framgångar och 

nu är målet bland annat att få till stånd ett lönsamt året-runt-utbud och ett hållbart nyttjande 

av unika natur- och kulturvärden. Ett varumärkesprojekt drivs också i Småland inom ramen 

för EU-projektet Partnerskap Småland. För att bevara och fortsätta utveckla turist- och 

besöksnäringen är det av stor vikt att arbetet fortsätter även efter projektets avslut. 

 

För mätbarhet av insatsernas resultat kan antalet besökare/år, omsättningsförändring/år samt 

antal hotellnätter/år vara ett sätt att mäta näringen. Olika mätningar görs inom 

varumärkesprojektet. 

 

Syftet med Främja kvinnors företagande är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet 

genom att fler företags drivs och utvecklas av kvinnor. Arbetet har pågått 2011 – 2014 i 

projektform och ska sedan bedrivas inom ordinarie verksamhet.  

 

Effektmål för projektet är:  

 Minst 75 % av de kvinnor som inte hade företag vid projektets början ska vid 

projektets slut ha startat ett företag eller planera att göra det inom tre år. 

 Tillväxt i minst 50 % av redan befintliga företag vid projektslut eller de närmaste tre 

åren genom 
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-  Ökad omsättning, 

-  Ökad lönsamhet, 

-  Nyanställningar, 

-  Att fler har blivit heltidsföretagare. 

 

I Regionförbundets regi pågår ett arbete med de Kulturella och kreativa näringarna 

(KKN) i länet. Inom projektet finns en styrgrupp och en referensgrupp som har drivit fram 

en rapport SWOT – Kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län. Kulturella och 

kreativa näringar bidrar framförallt med nytänkande och innovationer till bland annat 

utveckling av produkter och tjänster. Studier visar på att de kulturella och kreativa 

näringarna tillhör de branscher med störst tillväxtpotential. Samspelet mellan KKN och 

övriga näringslivet är därför viktigt för den regionala och lokala utvecklingen, dels för att 

skapa tillväxt, dels för att skapa en god livsmiljö och fler arbetstillfällen.   

Målgrupper 

Smålands Turism AB arbetar med besöks- och turistnäringen. Målgruppen är besökare, 

turister och potentiella nya invånare till länet från Sverige och utlandet. 

 

Främja kvinnors företagande i länet bedrivs i tio projekt där 15 – 20 kvinnor per projekt 

ingår. Målgruppen är kvinnor som planerar att starta eller redan driver företag. Projekten 

syftar till få fler kvinnor att bli intresserade av entreprenörskap och företagande. De 

innehåller också befintliga företagare som är kvinnor och just har börjat med sitt företagande 

eller som har drivit företag ett par år och vill utveckla sin verksamhet eller anställa fler. 

 

Kulturella och kreativa näringar som drivs av Regionförbundet har som målgrupp aktörer 

som är verksamma inom sektorn samt politiker, tjänstemän, näringslivet och det övriga 

samhället.  

Delaktiviteter 

Utveckling av besöks- och turistnäringen. 

Utveckling av Partnerskap Småland. 

 

Genomförande av 10 projekt inom programmet Främja kvinnors företagande. 

Nätverksbyggande. 

Utbildning. 

 

Skapa och utveckla breda mötesplatser inom KKN. 

Verka för att KKN-aktörer utvecklar sitt företagande. 

Bilda en inkubator för att hjälpa KKN-aktörer att utveckla sin kreativa näring. 

Sprida kunskap kring värdet av KKN till politiker, tjänstemän, näringslivet och övriga 

samhället. 
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Tidplan 

Turist- och besöksnäringen – projektet Partnerskap Småland började 10 januari 2011 och 

avslutas vid halvårsskiftet 2014. Rekommendationen är att arbetet fortsätter i någon form 

efter projektavslut. 

 

Främja kvinnors företagande – projektet startade 1 januari 2011 och avslutas i november 

2014.  

 

Arbetet med KKN fortsätter i form av olika insatser, exempelvis genom en förstudie 

gällande högre utbildningar inom området i Jönköpings län. Förstudien ska ske under 2015. 

Samverkansaktörer 

Smålands Turism AB, Regionförbundet, Researrangörer, Trafikverket, Hotellnäringen. 

Regionförbundet, tre turismorganisationer (Smålands Turism AB, AB Destination Småland 

och Regionförbundet i Kalmar län), kommuner och Landsting. 

 

Regionförbundet, Tillväxtverket, kommuner och näringslivsbolag samt LRF. 

 

Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Jönköpings kommun, Landstinget, Jönköpings läns 

muséum, Science Park/Science Park-systemet, Smålands Turism AB samt referensgrupp. 

Finansiering 

Turist- och besöksnäringen: Medel från Smålands Turism AB, Researrangörer, 

Hotellnäringen, 1:1-medel och medel från Tillväxtverket. Partnerskap Småland avslutas i 

juni 2014. 

 

Främja kvinnors företagande: Tillväxtverkets nationella medel och 1:1-medel. Aktiviteten 

avslutas 15 november 2014. 

 

KKN: Regionförbundets 1:1-medel, Länsstyrelsen, kommuner, Kulturrådet. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning görs av de delar som drivits som projekt dels under projekttiden och med en 

slutredovisning som innehåller slutrapport, utdrag ur huvudboken och fakturakopior. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Turismorganisationernas verksamhetsplaner. 

Tillväxtverkets nationella program för att Främja kvinnors företagande. 

Strategin för kulturella och kreativa näringar. 
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Miljö, energi och klimat 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Miljö-, energi- och klimatfrågorna har även i denna handlingsplan en viktig roll. Ett 

kunskapsintensivt breddat näringsliv omfattar nytänkande och innovationer av såväl nya som 

befintliga produkter och tjänster som erbjuder miljöanpassade lösningar. Det handlar alltså 

både om att det breddade näringslivet ska präglas av miljöhänsyn och om att det breddade 

näringslivet ska kunna tillgodose efterfrågan av miljövänliga produkter och tjänster på en 

globalt växande marknad. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området miljö, energi och klimat, se 

handlingsplan En global livsmiljö. 

 

Kompetensplattformen 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Inom ramen för kompetensplattformsarbetet genomförs insatser som syftar till att stärka 

kompetensen och kompetensförsörjningen i regionen på kort och lång sikt. Utan goda 

möjligheter till kompetensutveckling som ligger framkant, kan målet med delstrategin Ett 

breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag bli svårt att uppnå. 

 

Det handlar om att skapa insatser som främjar en god matchning mellan offentlig och privat 

sektors efterfrågade kompetens och tillgång till arbetskraft med den efterfrågade 

kompetensen. 

 

Kompetensplattformens mål inom denna handlingsplan är att i så stor utsträckning som 

möjligt verka för att utbildningar skapas eller utvecklas på olika nivåer både för att höja 

invånarnas generalla utbildningsnivå samt för att tillgången till spetskompetens ska matcha 

marknadens behov. Ett sätt att arbeta med detta är genom YH-Småland, vilket beskrivs som 

separat insatsområde nedan. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Kompetensplattformen, se 

handlingsplan En internationellt ledande industriregion. 

 

 

YH-Småland 

Bakgrund 

YH-Småland är en strategisk insats inom kompetensplattformsuppdraget. YH-Småland är ett 

samverkansnätverk som verkar för att stötta utbildningsanordnare, studie- och 
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yrkesvägledare, informatörer, arbetsgivare, branschföreträdare, med flera med ett gemensamt 

marknadsföringsmaterial för yrkeshögskoleutbildningar i smålandslänen. 

Syfte 

Syftet är att genom en webbportal och med en samlad folder, få fler sökande till utbildningar 

och därmed säkra kompetensförsörjningen till den bransch eller kompetensområde där det 

finns ett påvisat behov. 

Aktivitetsmål 

 Fler sökande och studerande per YH-utbildning  

 Arbete inom utbildningsinriktningen efter studierna  

 Hur studerande fick vetskap om utbildningen (uppföljning av marknadsföring) 

Målgrupper 

Alla med uppgift att informera och vägleda om utbildning får tillgång till ett samlat 

heltäckande och kostnadsfritt stödmaterial. Hemsideportal erbjuds alla utbildningsanordnare. 

Målgruppen i förlängningen för dessa insatser är nuvarande och blivande invånare i länet. 

Aktiviteter 

 Sammanställning av en folder (pdf) med aktuella YH per län (utbildningsstart 

kommande höst eller vår) 

 Uppdatering av hemsidan yhsmaland.se 

 Utskick till alla Arbetsförmedlingar, SYV, med flera 

Tidplan 

Årligen efter att YH-myndigheten beviljat nya ansökningar i januari. Uppdatering sker feb-

mars. Årlig gemensam konferens under april. 

Samverkansaktörer 

Regionförbunden i Småland. Regionförbundet i Jönköping har administrerat detta i form av 

en informatörresurs tillsammans med områdesansvarig strateg. 

Finansiering 

Egna resurser. 

Uppföljning och utvärdering 

Genom återkoppling av olika slag vet vi att insatsen är eftertraktad. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Samverkansöverenskommelse mellan parterna i YH-Småland, förankrat i respektive läns 

YH-råd. 
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Science Park-systemet 

Bakgrund 

Science Park-systemet drivs som en ideell förening och är ett handgripligt stöd för 

kunskapsintensiva och innovativa företag och entreprenörer. Idag finns Science Park-

systemet representerat i varje kommun i Jönköpings län genom så kallade tillväxtarenor. 

Lokalt placerade affärscoacher ger stöd åt entreprenörer att utveckla sina innovationer och 

affärsidéer på hemmaplan. Det handlar om allt från rådgivning till att identifiera 

finansieringsmöjligheter för utveckling av en idé eller ett företag. Man har också möjlighet 

att erbjuda kontorsplats och andra kringtjänster i de lokala tillväxtarenorna.  

 

Affärscoacherna är del av det länsbaserade kollegiet av affärsutvecklare inom Science Park-

systemet som möts på regelbunden basis. I detta kollegium har man möjlighet att ta upp 

aktuella frågeställningar samt stärka sitt nätverk och sin kompetens. Science Park-systemet 

erbjuder även företagsstöd genom att förmedla kontakter med till exempel finansiärer eller 

akademi. Dessutom anordnas seminarier och studieresor av olika slag. 

 

Verksamheten inom Science park-systemet genomgår en strukturell förändring som bland 

annat innebär att såväl arbetet ute i länet som den verksamhet som bedrivs i Jönköping fullt 

ut samordnas via gemensam ledning. 

 

Regionförbundet finns representerat i Science Park–systemets styrelse. 

Syfte 

Insatserna som bedrivs på Science Park-systemets plattform är några av de mest konkreta för 

att stärka regionens utveckling mot ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 

företag. 

 

Statistik visar att nyföretagandet sett ur ett nationellt perspektiv är lågt i Jönköpings län. 

Syftet med Science Park-systemet är att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet så att det 

kommer i paritet med landets övriga nyföretagande samt stärka kunskapsbaserad 

företagsutveckling genom att erbjuda affärsstöd i geografiskt skilda orter i länet. 

Aktivitetsmål 

Science Park-systemets mål är att sprida kunskap om företagande och företagsutveckling 

samt bidra till start av fler företag i Jönköpings län. Fokus är utvecklingsföretag i tillväxt ofta 

baserade på forskning eller universitetsteknologi. Mål för 2014 är att 1000 affärsidéer ska 

utvärderas och 300 företag startas vilket i sin tur ska leda till 400 arbetstillfällen. 

 

Regionförbundets mål är att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten genom fortsatt 

finansiering och fortsatt stöd inom ramen för EU:s strukturfonder 2014-2020, där forskning 
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och innovation samt entreprenörskap får stor uppmärksamhet, inte minst i samverkan med 

akademin och i inkubatorsverksamhet.  

Målgrupper 

Länets entreprenörer, företagare och innovatörer. 

Delaktiviteter 

 Företagscoachning  

 Kontaktförmedling 

 Finansiering genom främst ALMI, JBD och ALMI-Invest, Vinnova m.fl. 

 Kompetensutveckling riktad mot entreprenörer, innovatörer och företagare 

 Erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling för systemets coacher 

 

I linje med strukturfondsprogrammet och RUS kan Regionförbundet initiera aktiviteter kring 

till exempel hållbarhet och att främja entreprenörskap samt forskning och innovation. 

Tidplan  

Systemet är nu finansierat fram till och med 2016. Diskussioner kommer att inledas för en 

permanent och långsiktig lösning. 

Samverkansaktörer 

För att finansiera Science Park-systemets verksamhet samverkar Regionförbundet med länets 

kommuner samt Science Park, Jönköping. 

 

Science Park-systemet drivs som ideell förening med länets kommuner, Högskolan i 

Jönköping, Landstinget, Handelskammaren, Företagarna och Svenskt Näringsliv som 

medlemmar. Verksamheten har också en koppling till den verksamhet som bedrivs av Almi-

Innovationsbron inom ramen för den stöttning av inkubatorer i landet som sker därifrån. 

Finansiering 

Finansieringen kommer huvudsakligen från Regionförbundet via Science Park, Jönköping. 

De enskilda kommunerna kommer behöva ta ett allt större ansvar för verksamheten ute i 

länet. Redan idag finansieras den fysiska Tillväxtarenan (lokaler, utrustning, omkostnader 

med mera) lokalt. 

Uppföljning och utvärdering 

Science Park-systemet följer upp sin verksamhet bland annat genom att mäta antalet 

utvärderade affärsidéer och antal startade företag. Rapportering sker även regelbundet till 

föreningens styrelse. Inrapportering sker även i den nationella databas som drivs och är 

kopplad till Innovationsbrons inkubatorstöd. Inom ramen för precis avslutade EU-projekt, 

har verksamheten varit underställd följeforskning. 
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Regionförbundet följer också upp systemets verksamhet som del i sin medfinansiering. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

EU:s strukturfonder 2014-2020. 

 

Infrastruktur 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag med en bred, dynamisk 

och kreativ företagsamhet som bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter och 

kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag, ställer stora krav på 

infrastrukturen. 

 

Kunskapsintensiva företag är ofta kontaktintensiva företag vilket innebär att möjligheterna 

till goda kommunikationer med omvärlden, såväl nationellt som internationellt samt både 

elektroniskt men också fysiskt, är avgörande. Det är viktigt att betona att 

kommunikationerna måste fungera i båda riktningarna. Länets företag inom exempelvis 

besöksnäring och mässor har ofta kunder och besökare från vitt skilda platser som alla måste 

kunna ta sig till länet. Likaså behöver länets företag kunna nå kunder och leverantörer var de 

än finns. 

Aktivitetsmål 

Flera av de aktiviteter inom infrastrukturområdet som har tydligast koppling mot delstrategin 

om Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag är desamma som 

kopplas mot delstrategin En global livsmiljö. 

 

För att Jönköpings län ska få ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 

företag behövs aktiviteter inom bland annat följande områden: 

 

 Fortsatt arbete för att så snart som möjligt få Götalandsbanan och Europabanan på 

plats, dels i samverkan med Trafikverket exempelvis i arbetet med långsiktiga planer 

och dels i olika påverkans nätverk. 

 Stärka Jönköping Airport och verka för etablerandet av en internationell flyglinje. 

 Öka tillgänglighet till nationella noder både i dess roll som målpunkter och som 

knutpunkter för längre resor. 

 

Att utveckla infrastrukturen är ett arbete där många små löpande aktiviteter syftar mot ett 

långsiktigt mål. Exempelvis är det viktigt att samordna påverkansarbetet med de nationella 

planeringsprocesserna. 
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För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Infrastruktur, se handlingsplan 

En internationellt ledande industriregion. 

 

Regional digital agenda 

Detta insatsområde har en separat handlingsplan. ReDA är formulerad som en övergripande 

strategi med konkreta insatser, vilka aktörer som är ansvariga för genomförande och 

samverkan samt utmaningar. 

 

Automation Småland 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

ARK - Automation för regional konkurrenskraft, även benämnt Automation Småland är ett 

betydelsefullt projekt även inom ramen för denna handlingsplan. Eftersom syftet med 

projektet är att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd finns en öppenhet för nya 

lösningar som kan bidra till en god utveckling av industrin. 

 

Med andra ord är industrins efterfrågan och behov av kvalificerade automationstjänster en 

möjlighet för ett breddat näringsliv. När det regionala näringslivet kan erbjuda efterfrågad 

spetskompetens inom industrin stärks regionens konkurrenskraft genom växelverkan mellan 

ett breddat näringsliv och en stärkt industri. 

 

För mer information om Automation Småland och dess ingående aktiviteter se handlingsplan 

En internationellt ledande industriregion. 

 

Smart Housing Småland 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Smart Housing Småland är en stor satsning på innovationer som ska leda till utveckling av 

nya och befintliga produkter och tillverkningsmetoder för smart boende och hållbar byggd 

miljö. I fokus är materialen trä och glas. 

 

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektägare och tillsammans med näringsliv, 

akademi och forskning samt offentlig sektor genomförs en rad delprojekt som omfattar FoU, 

framtagning av prototyper, affärsutveckling med mera. Liksom insatsen Automation 

Småland, är initiativet Smart Housing en grogrund för ett breddat näringsliv. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Smart Housing, se 

handlingsplan En internationellt ledande industriregion. 

  



ARBETSMATERIAL 

 

 
 

Antal sidor 

32(46) 

 

  

 

Träregion Småland 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre 

regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska 

trästrategin. 

 

Möjligheterna till ett breddat näringsliv med koppling till trä är enorma och omfattar allt från 

design och finsnickeri till tillverkningsindustri och tjänster som efterfrågas exempelvis vid 

tillverkning av trärelaterade produkter. 

 

Småland är en region där trä och trärelaterade företag har stor betydelse och därför verkar 

Träregion Småland för att stärka en mångfacetterad utveckling av träbranscherna i regionen. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Träregion Småland, se 

handlingsplan En internationellt ledande industriregion. 

 

Jämställd tillväxt 

Bakgrund 

Ett breddat näringsliv rikt på olika slags företag och företagsformer med öppenhet för 

människors initiativ, engagemang och skaparkraft förutsätter att alla invånare har samma 

möjligheter och rättigheter att förverkliga affärsidéer och att utbilda sig. Den sociala och 

kulturella dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av detta, liksom 

betydelsen av att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. 

Syfte  

Syftet med insatserna inom området jämställd tillväxt är att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller till 

exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor och 

utbildning.   

 

Inom detta område ska även insatser genomföras för att stärka jämlikhet och mångfald i 

samhället. Det handlar om att alla människor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan övertygelse, ålder, sexuell 

läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Var och en ska ha möjlighet att bidra med 

sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och 

gemensam tillgång. 

Aktivitetsmål 

Samverkan med andra aktörer i länet i planering och utförande av olika insatser som främjar 

jämställd tillväxt, mångfald och ett jämlikt samhälle. 
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Målgrupper 

Invånare i Jönköpings län. 

Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och asylsökande. Indirekt redan bofasta, 

bostadsbolag, kommunala enheter, företag och föreningsliv. 

Ideella sektorn, näringslivet, offentliga sektorn med särskilt fokus på hbtq-personer i länet. 

Delaktiviteter 

Upprätta och genomföra Handlingsplan för Jämställd regional tillväxt 

Winnet – resurscentrum, en ideell organisation som är pådrivande för jämställd tillväxt där 

kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor. 

Skapa mötesplatser 

Ett länssamarbete samt en festival 

Genomföra Jönköpings läns Qom Ut  

Tidplan 

Handlingsplan Jämställd regional tillväxt – 2014. 

Olika insatser som främjar länets tillväxt utifrån ett jämställdhets- mångfaldsperspektiv – 

2014. 

Mötesplatser 09-2013 -10-2014 

Qom Ut 11-2013- 12-2014 

Samverkansaktörer 

Tillväxtverket nationellt, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen samt ideell sektor 

och andra aktörer med jämställdhet på agendan. 

Finansiering 

Winnet; Tillväxtverket och Regionförbundets 1:1-medel  2014 

ABF och Regionförbundets 1:1-medel    2014 

Qom Ut; Regionförbundets 1:1-medel, Landstinget, Länsstyrelsen 2014  

Uppföljning och utvärdering 

Handlingsplan Jämställdhet Regionförbundet följs upp och redovisas årsvis. 

Winnet följs upp årligen och har löpande lärande utvärdering av följeforskare. 

Mötesplatser följs upp av Regionförbundet. 

Qom Ut följs upp av Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Tillväxtverkets program för kvinnors resurscentra. 

Landstingets och Länsstyrelsens strategier för jämlikhet och jämställdhet. 
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Handlingsplan Ett inkluderande samhälle 

Målområde: □ Näringsliv X Livsmiljö 

Delstrategi:  

□ En internationellt ledande industriregion 

□ Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

 X Ett inkluderande samhälle 

 □ En global livsmiljö 

Bakgrund 

Med den Regionala utvecklingsstrategin >> 2025 för Jönköpings län (RUS) som 

styrdokument har ett antal handlingsplaner utformats som syftar till att förverkliga målen i 

RUS:en. Detta är en av de handlingsplanerna. 

 

Mål 

Det övergripande målet är att år 2025 ska Region Jönköping vara en global livsmiljö som 

präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt ansvarstagande. Målet med delstrategin Ett 

inkluderande samhälle är att alla människor ska ha lika möjligheter att delta och bidra i ett 

tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. 

 

Övergripande prioriteringar 

I RUS:en betonas följande områden som nyckelkomponenter för ett inkluderande 

samhälle: 

 

 Mångfald och tolerans 

 Ökad delaktighet 

 Tillgång till arbete och hållbart arbetsliv 

 Utbildning och kompetensförsörjning 

 Infrastruktur som främjar en utökad funktionell arbetsmarknad 

 Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och aktörer inom den sociala 

ekonomin 

 Kultur och föreningsliv som mötesplats 

 

Insatsområden 

Ett antal insatser är igång inom detta målområde och denna delstrategi sedan tidigare. Varje 

sådan insats är ett arbetsområde som omfattar en rad delaktiviteter. Dessa genomförs i 

samverkan mellan olika aktörer och nätverk. 
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Insatserna har sin grund i såväl uppdrag som staten har ålagt regionerna som i andra styrande 

dokument, såsom politiskt antagna strategier, översiktsplaner och beviljade 

projektansökningar. Många av de pågående insatserna kommer att fortsätta under perioden 

för RUS 2025. Några kommer att tillkomma. Denna handlingsplan ska ses som ett levande 

dokument där insatserna påverkas av utvecklingen i samhället och omvärlden, men där 

målen står fast. 

 

Mot bakgrund av målen för denna delstrategi beskrivs följande insatsområden i denna 

handlingsplan: 

 

 Miljö, energi och klimat (MEK) 

 Kompetensplattformen 

 Integration 

 Infrastruktur 

 Regional digital agenda (ReDA) 

 Jämställd tillväxt 

 

Miljö, energi och klimat 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

I denna handlingsplan handlar detta insatsområde främst om insatser som förbättrar 

människans välmående och delaktighet i en god livsmiljö samtidigt som regionens 

naturmiljöer värnas. 

Syfte  

Efterfrågan på friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar. Tillgång till naturupplevelser och 

aktiviteter som främjar en god folkhälsa behövs för ett sunt inkluderande samhälle. Det 

handlar om att skapa insatser som strävar mot målet att invånarna ska kunna delta och bidra i 

ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle med så låg miljöpåverkan som 

möjligt. 

Aktivitetsmål 

Färdigställa en rapport under 2015 angående Hälsans miljömål. 

Ytterligare en rapport ska utföras angående Barns vardagsliv. 

Målgrupper 

Invånarna i Jönköpings län. Besökare/turister.  
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Delaktiviteter 

Den delaktivitet som ingår i miljö-, klimat- och energiområdet kopplat till denna 

handlingsplan är i huvudsak satsningen på Vandringsleder. 

Tidplan 

Hälsans miljömål, rapport genomförs mellan april 2014 – september 2015. 

Barns vardagsliv, rapport genomförs under 2015. 

Projekt Vandringsleder genomförs mellan 2011 – 2014. 

Samverkansaktörer 

Regionförbundet, LRF, Naturvårdföreningen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, 

Arbets- o miljömedicin Linköping, Landstinget, Smålands Turism AB, 

Vättenvårdsförbundet, Gränna skogsgrupp, Aktion Rädda Vättern, Tasmet AB, Calluna AB. 

Finansiering 

I huvudsak 1:1-medel. 

Uppföljning och utvärdering 

Länsstyrelsens arbete med miljömålet Hälsa. 

Ordinarie projektuppföljning. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Länsstyrelsens förordningar, Trafikverkets normer, Smålands Turism AB:s verksamhetsplan, 

LRF:s arbetsordningar. 

 

Kompetensplattformen 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Ett inkluderande samhälle förutsätter att invånarna har möjlighet att såväl delta och bidra i 

samhällsutvecklingen som att försörja sig själva. Att inte vara efterfrågad på 

arbetsmarknaden och att inte kunna försörja sig själv innebär ett utanförskap som ofta för 

med sig försämrad hälsa och många begränsningar. Kompetensplattformens målsättning är 

att skapa samverkan mellan länets utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer för 

kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt för att främja ett 

inkluderande samhälle och hållbar tillväxt. 

Syfte 

Utifrån ett inkluderande perspektiv, syftar insatserna inom kompetensplattformsuppdraget 

till att genom utbildning utveckla och stärka individer till ökade möjligheter på 

arbetsmarknaden och till delaktighet i samhället i övrigt. 
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För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Kompetensplattformen, se 

handlingsplan En internationellt ledande industriregion. 

 

Integration 

Bakgrund 

I Jönköpings län är 13 % av befolkningen utrikes födda. Flera invandrare flyttar till länet 

varje år antingen som anhöriga i etablerade relationer, som arbetskraft eller som flyktingar 

alternativt skyddsbehövande. Mångfalden berikar samhället med fler perspektiv, kunskaper 

och nya sätt att se på omvärlden. Utrikes födda är en tillgång både som arbetskraft och som 

nya medborgare. 

 

Inom flera områden behöver ett aktivt arbete genomföras för att förhindra att personer 

missgynnas av etniska och kulturella skäl. Det kan till exempel handla om möjligheten att få 

bostad och arbete. Det är också viktigt att verka för en jämlik hälsa bland alla invånare i 

Jönköpings län. 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har bildat ett regionalt integrationsråd. Knutet till 

integrationsrådet finns en beredningsgrupp och sju fokusgrupper som på olika sätt verkar för 

att alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Målet är ett inkluderande samhälle i Jönköpings län. 

Syfte  

Syftet med insatsområdet är att skapa insatser som strävar efter uppfyllelse av målet alla 

människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 

hälsofrämjade samhälle. 

Aktivitetsmål 

Det övergripande målet med insatsområdet integration är att i samarbete med 

samverkansaktörerna planera, genomföra och i övrigt verka för att broar byggs mellan 

utrikes födda och svenskfödda på ett sätt som främjar ett inkluderande samhälle där alla har 

samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

Målgrupper 

För att genomföra insatser som leder till framgångsrik integration krävs samverkan mella 

många olika aktörer, såväl inom offentlig som privat och ideell sektor. Målgruppen för de 

insatser som bereds av samverkansaktörerna är nysvenskar, utrikes födda, 

arbetslösa/arbetssökande, flyktingar. Det är dock av stor vikt att betona att eftersom 

integration är en ömsesidig process mellan den som är svenskfödd och den som är 

utrikesfödd, är självklart även svenskfödda en viktig målgrupp. 



ARBETSMATERIAL 

 

 
 

Antal sidor 

38(46) 

 

  

 

Delaktiviteter 

Fokusgrupperna framställer skrivning som förslag till beredningsgruppen, som i sin tur 

sammanställer materialet för vidare hantering av Integrationsrådet. Delaktiviteten handlar 

om att ingå i beredningsgruppen samt föra vidare underlag till Integrationsrådet gällande en 

strategi för Integrationsrådets vision för arbetet. 

 

Fokusgruppernas arbete ska resultera i olika insatser som ska komma till stånd för god 

integration. 

 

Övriga specifika delaktiviteter inkluderar: 

 Inspiragera (projekt för funktionshindrade) 

 Verka för att tillgången till bostäder stämmer överens med efterfrågan. 

 Främja en god utveckling av Svenska för invandrare. 

 Verka för att aktiviteter skapas inom exempelvis kultur och föreningsliv som syftar 

till att belysa mångfald och stärka dess roll i samhället. 

Tidplan 

Integrationsrådets strategin ska vara klar under 2014. 

Samverkansaktörer 

Länsstyrelsen, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Regionförbundet, 

Trafikverket, Försäkringskassan, Polisen, Bildningsförbund, Landstinget. 

Finansiering 

Staten, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, 

Landstinget. 

Uppföljning och utvärdering 

Kan följas upp varje år. Bör utvärderas vart tredje år. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Länsstyrelsens regleringsbrev, Migrationsverket, kommunerna 

 

Infrastruktur 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Ett inkluderande samhälle innebär att alla grupper i samhället ska ha samma möjligheter att 

resa och röra sig både till och från ett arbete samt till och från olika fritidsaktiviteter med 

mera. Det förutsätter en planering där transportslagen fungerar i samklang. Detta är väldigt 

tydligt i länets tätorter där fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik ska samsas i 

gaturummet. Det kräver en planering som präglas av stor förståelse och hänsyn. Ett 
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inkluderande samhälle innebär att transportsystemet utformas så att även individer med 

funktionsnedsättning har en god tillgänglighet till relevanta målpunkter. 

Aktivitetsmål 

De aktiviteter inom infrastrukturområdet som tydligast kopplar mot ett inkluderande 

samhälle är: 

 Planering av gång- och cykelvägar, exempelvis barns säkra skolvägar. 

 Tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken 

 Stadsplanering för att skapa en inkluderande stad som är tillgänglig och attraktiv.  

Delaktiviteter 

 Framtagande av regional cykelstrategi 

 Följa/leda genomförandet av beslutad regional transportplan (Trafikverket är 

genomförande myndighet) 

Tidplan 

Att utveckla infrastrukturen är ett arbete där många små löpande aktiviteter syftar mot ett 

långsiktigt mål. Exempelvis är det viktigt att samordna påverkansarbetet med de nationella 

planeringsprocesserna. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Infrastruktur, se handlingsplan 

En internationellt ledande industriregion. 

 

Regional digital agenda 

Detta insatsområde har en separat handlingsplan. ReDA är formulerad som en övergripande 

strategi med konkreta insatser, vilka aktörer som är ansvariga för genomförande och 

samverkan samt utmaningar. 

 

Jämställd tillväxt 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

I ett inkluderande samhälle ska alla människor garanteras social service, trygghet och 

delaktighet i samhällslivet. Detta förutsätter ett samhälle med mångfald och demokratiska 

värderingar, i beaktande av exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen. 

 

Jämställd tillväxt hör hemma i denna handlingsplan eftersom insatserna inom området syftar 

till alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga 

områden, oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan övertygelse, ålder, sexuell 

läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.  
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Aktivitetsmål 

Samverkan med andra aktörer i länet i planering och utförande av olika insatser som främjar 

jämställd tillväxt, mångfald och ett jämlikt inkluderande samhälle. 

Målgrupper 

Invånare i Jönköpings län. 

Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och asylsökande. Indirekt redan bofasta, 

bostadsbolag, kommunala enheter, företag och föreningsliv. 

Ideella sektorn, näringslivet, offentliga sektorn med särskilt fokus på hbtq-personer i länet. 

Delaktiviteter 

Upprätta och genomföra Handlingsplan för Jämställd regional tillväxt 

Winnet – resurscentrum, en ideell organisation som är pådrivande för jämställd tillväxt där 

kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor. 

Skapa mötesplatser 

Ett länssamarbete samt en festival 

Genomföra Jönköpings läns Qom Ut  

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Infrastruktur, se handlingsplan 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
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Handlingsplan En global livsmiljö 

Målområde: □ Näringsliv X Livsmiljö 

Delstrategi:  

□ En internationellt ledande industriregion 

□ Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 

 □ Ett inkluderande samhälle 

 X En global livsmiljö 

 

Bakgrund 

Med den Regionala utvecklingsstrategin >> 2025 för Jönköpings län (RUS) som 

styrdokument har ett antal handlingsplaner utformats som syftar till att förverkliga målen i 

RUS:en. Detta är en av de handlingsplanerna. 

 

Mål – En global livsmiljö 

Det övergripande målet är att år 2025 ska Region Jönköping vara en global livsmiljö som 

präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt ansvarstagande. Målet med delstrategin En 

global livsmiljö är att Jönköpings län ska vara en dynamisk livsmiljö där världen finns 

närvarande i form av mångfald av människor och uttrycksmöjligheter, goda 

kommunikationer och nyfikenhet. 

 

Övergripande prioriteringar 

I RUS:en pekas ett antal faktorer ut som viktiga ingredienser i en global livsmiljö, där tätort, 

landsbygd och omvärld knyts samman. Dessa faktorer är: 

 

 Goda kommunikationer 

 Ökad digitalisering och tillgång till god IT-infrastruktur 

 Mångfald och delaktighet i ett tillåtande samhällsklimat 

 Dynamiska livsmiljöer 

 Samhällsservice 

 Goda uppväxtmiljöer för barn och unga 

 Kultur och kreativitet 

 Mötesplatser 

 Civilsamhället (föreningar, samfund) 

 Landsbygdsutveckling 
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Insatsområden 

Ett antal insatser är igång inom detta målområde och denna delstrategi sedan tidigare. Varje 

sådan insats är ett arbetsområde som omfattar en rad delaktiviteter. Dessa genomförs i 

samverkan mellan olika aktörer och nätverk. 

 

Insatserna har sin grund i såväl uppdrag som staten har ålagt regionerna som i andra styrande 

dokument, såsom politiskt antagna strategier, översiktsplaner och beviljade 

projektansökningar. Många av de pågående insatserna kommer att fortsätta under perioden 

för RUS 2025. Några kommer att tillkomma. Denna handlingsplan ska ses som ett levande 

dokument där insatserna påverkas av utvecklingen i samhället och omvärlden, men där 

målen står fast. 

 

Mot bakgrund av målen för denna delstrategi beskrivs följande insatsområden i denna 

handlingsplan: 

 

 Miljö, energi och klimat (MEK) 

 Infrastruktur 

 Regional digital agenda (ReDA) 

 Jämställd tillväxt 

 

Miljö, energi och klimat 

Bakgrund 

Enligt RUS innebär en global livsmiljö att landsbygden knyts samman med omvärlden med 

hjälp av goda kommunikationer och ökad digitalisering, vilket leder till en levande, attraktiv 

och socialt fungerande landsbygd. En global miljö är en miljö där omvärlden är en integrerad 

del av det lokala samhället. I den här handlingsplanen tänjer vi på begreppet global livsmiljö. 

Frågor som rör miljö, energi och klimat (MEK), kanske bäst hör hemma i någon annan 

delstrategi eller i form av ett övergripande stycke i inledningen. Men eftersom hållbar 

utveckling kräver ett stort fokus på MEK-frågorna blir det angeläget att beskriva arbetet mer 

utförligt och som ett enskilt insatsområde. 

 

För att uppnå en hållbar global livsmiljö måste ekosystemen skyddas. Hållbar utveckling 

förutsätter dessutom en förståelse för hur vår region samspelar med världen. Det handlar om 

en effektiv och rättvis hushållning och innebär ett stort mått av hänsynstagande till världen 

utanför vår region. 

 

De mest kritiska miljöaspekterna som utgör hinder för hållbar utveckling är 

klimatförändringarna, utarmningen av biologisk mångfald, brutna kretslopp av näringsämnen 

och spridning av miljögifter. Vart och ett av dessa problem kan äventyra både nuvarande och 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det krävs anpassning till 
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klimatförändringar, riskförebygganden och riskhantering liksom miljöskydd och effektivt 

resursutnyttjande i övergång till en koldioxidsnål ekonomi. 

Syfte 

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Jönköpings län har tagit fasta på 14 av dessa. 

I år kommer aktiviteter inom Hälsans år att vara aktuella. Tre grupper har bildats för detta 

ändamål i Länsstyrelsens regi.  

 

Efterfrågan på friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar. Att långsiktigt värna regionens 

naturmiljöer är viktigt av flera skäl, exempelvis för grön rehabilitering, matproduktion, frisk 

luft, rent vatten, pollinering och inte minst förmågan att buffra mot stora störningar; ett 

fungerande ekosystem klarar naturkatastrofer som översvämningar, torka och stormar. 

 

Att anpassa samhället till kommande klimatförändringar är angeläget, bland annat för att be-

gränsa hälsoproblem vid ökande temperaturer samt minska skador och kostnader för 

översvämningar vid kraftig nederbörd. 

Aktivitetsmål 

Färdigställa en rapport under 2015 angående Hälsans miljömål. 

Ytterligare en rapport kommer att lämnas under 2014 angående barns vardagsliv. 

Målgrupper 

Invånarna i Jönköpings län. Besökare/turister.  

Delaktiviteter 

Några delaktiviteter som ska genomföras är: 

 Projekt Vandringsleder 

 Projekt Gruvbrytning Norra Kärr 

 Projekt Biosfärsprogram Östra Vätterbranterna 

 Projekt Globalt Biosfärsmöte 

Tidplan 

Hälsans miljömål, rapport genomförs mellan april 2014 – september 2015. 

Barns vardagsliv, rapport genomförs under 2015. 

Projekt Vandringsleder genomförs mellan 2011 – 2014. 

Projekt Gruvbrytning Norra Kärr genomförs mellan maj 2013 – september 2014. 

Projekt Biosfärsprogram Östra Vätterbranterna genomförs mellan september 2013 – oktober 

2015. 

Projekt Globalt Biosfärsmöte genomförs mellan den 10 – 13 juni 2014. 
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Samverkansaktörer 

Regionförbundet, LRF, Naturvårdföreningen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, 

Arbets- o miljömedicin Linköping, Landstinget, Smålands Turism AB, 

Vättenvårdsförbundet, Gränna skogsgrupp, Aktion Rädda Vättern, Tasmet AB, Calluna AB. 

Finansiering 

I huvudsak med 1:1-medel.                                       

Uppföljning och utvärdering 

Länsstyrelsens arbete med miljömålet Hälsa. 

Ordinarie projektuppföljning. 

Andra strategiska/styrande dokument till grund för aktiviteten 

Länsstyrelsens förordningar, Trafikverkets normer, Smålands Turism AB:s verksamhetsplan, 

kommunernas olika planer/strategier, LRF:s arbets-ordningar. 

 

Infrastruktur 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

En global livsmiljö handlar om att Jönköpings län ska vara en dynamisk livsmiljö där 

världen finns närvarande och där Jönköpings län finns närvarande i omvärlden. 

Infrastrukturens bidrag till denna delstrategi handlar mycket om att koppla ihop länet med 

omvärlden genom att möjliggöra interregionala, nationella och internationella resor till och 

från länet. För att stärka den långväga tillgängligheten handlar det främst om att stärka 

möjligheterna för flygtrafik och snabba tågresor till, från och inom länet. 

Aktivitetsmål 

För att Jönköpings län ska bli en global livsmiljö behövs aktiviteter inom bland annat 

följande områden: 

 

 Fortsatt arbete för att så snart som möjligt få Götalandsbanan och Europabanan på 

plats. 

 Stärka Jönköping Airport och verka för etablerandet av en internationell flyglinje. 

 Öka tillgänglighet till nationella noder både i dess roll som målpunkter och som 

knutpunkter för längre resor. 

Samverkansaktörer 

Trafikverket – genomförande myndighet. 

Jönköping Airport (som ägs av Jönköpings kommun) – regional nod i flygsystemet. 

Länets kommuner – tydliga intressenter som även kan vara finansiärer. 
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För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Infrastruktur, se handlingsplan 

En internationellt ledande industriregion. 

 

Regional digital agenda (ReDA) 

Detta insatsområde har en separat handlingsplan. ReDA är formulerad som en övergripande 

strategi med konkreta insatser, vilka aktörer som är ansvariga för genomförande och 

samverkan samt utmaningar. 

 

Jämställd tillväxt 

Insatsområdets koppling till denna handlingsplan 

Insatserna inom området Jämställd tillväxt har starka kopplingar till de övergripande 

prioriteringarna i delstrategin En global livsmiljö. I RUS innebär en global livsmiljö en miljö 

som präglas av nyfikenhet på andra kulturer. Det handlar om en dynamisk miljö som 

tillvaratar mångfald och främjar delaktighet i ett tillåtande samhällsklimat. Insatsområdet 

Jämställd tillväxt omfattar samma målsättningar, vilket innebär att insatserna som utförs 

inom ramen för Jämställd tillväxt även främjar syftet med delstrategin En global livsmiljö. 

 

För en mer komplett beskrivning av insatserna inom området Infrastruktur, se handlingsplan 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
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Arbetet med handlingsplanerna fortsätter 

Den inledande fasen av framtagandet av handlingsplanerna har utgått från de 

verksamhetsområden som Regionförbundet arbetar med på uppdrag av 

medlemskommunerna. Detta innebär att handlingsplanerna i nuläget är begränsade till det 

arbete som är Regionförbundets uppgift. För att RUS 2025 ska bli en utvecklingsstrategi som 

utgör en grund för arbetet hos länets övriga samhällsaktörer krävs ytterligare en fas i 

utformandet av handlingsplaner. 

Tre rekommendationer 

Vi rekommenderar att det fattas ett tydligt beslut om hur den fortsatta arbetsprocessen med 

länets handlingsplaner ska ledas och samordnas. Fas två bör innebära att arbetsgrupper 

formas som garanterar delaktighet och förankring i utformande och genomförande av 

insatser som syftar till att uppfylla målen i RUS. 

 

Vår andra rekommendation är att dessa arbetsgrupper inkluderar representanter från 

Länsstyrelsen, Högskolan i Jönköping, kommunerna och andra aktörer som är viktiga för 

förverkligandet av RUS. Tillsammans med den blivande organisationen Region Jönköpings 

län kan arbetsgrupperna utöka handlingsplanerna så att de blir tydliga, konkreta och 

genomförbara i så många led i samhället som möjligt och av så många aktörer i samverkan 

som möjligt. När delaktighet och förankring präglar processen blir RUS en stark gemensam 

plattform och dess måluppfyllelse blir allas gemensamma strävan. 

 

Då handlingsplanerna är levande dokument som kan komma att behöva justeras och 

kompletteras under RUS-perioden, rekommenderar vi slutligen ett löpande arbete med 

handlingsplanerna fram till 2025. En god arbetsstruktur för RUS-arbetet garanterar 

aktörernas delaktighet och engagemang samt underlättar för utvärdering och uppföljning av 

insatserna som planeras. 

 

De tre rekommendationerna är sammanfattningsvis: 

 Beslut om fortsatt arbete med handlingsplanerna måste tas. 

 Delaktighet och förankring genom nära samverkan med övriga aktörer måste 

säkerställas. 

 Beslut och planer om hur det fortsatta RUS-arbetet ska genomföras och följas upp 

fram till 2025 behöver fastställas. 


