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Plats:

Klubbhusgatan 13, Regional utveckling

Närvarande:

Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöv
Åsa Eklund
Inger Gustafsson
Johan Gärskog
Ante Jankovic
Irene Oskarsson
Kari Ruokola

Ej närvarande:

Staffan Aspegren – ersättare Lolllo Olesen fått förhinder
Ann Lund
Annika Veith
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Välkomna
Dagens möte är upplagd som en workshop för att vi ska fördjupa
oss i RUSEN 2020-2035 och se vilka delstrategier som kopplar
till vårt arbete i styrgruppen.
Deltagare i Styrgruppen
 Johan Gärskog, som är chef för Jönköpings läns museum,
ersätter Sergei Muchin i styrgruppen.
Välkommen Johan!


Ann Lundh, som har varit representant för
specialistvården, har avböjt sitt deltagande eftersom hon
har haft svårt för att hitta en bra kontinuitet för närvaro i
styrgruppen. Istället kommer Kristina Brengesjö,
verksamhetschef på Habiliteringscentrum att representera
specialistvården framöver.
Tack Ann för din tid i styrgruppen!



Smålands Musik och teater - deltagande kommer att varva
mellan tre konstnärliga chefer för att få en repertoarbredd
samt att även få med Unga Spira.
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Föregående mötesanteckningar
Dessa gicks igenom och lades till handlingarna.
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Status och omställning pga. pandemin
Jönköpings kommun Kari - beskriver att basverksamheten har
varit löpande i det stora hela. Folkhälsa Jesper –
folkhälsoutmaning är stor i de socialt utsatta områden, där
hälsokommunikatörerna har gjort ett gott arbete. Det har även
funnits ett stort behov hos länsinvånarna att vilja förändra sina
levnadsvanor som till exempel att sluta röka och att röra på sig
fysiskt.
Arkivförbundet Tomy – arkivförbundet skjutit på årsmötet. Pågår
inte så mycket verksamhet utan det är mer administration.
Bildningsförbundet
Inger - Tittar på att hitta nya rum i samhället – digitala rum.
Hembygdsförbundet Irene – Folkrörelsearkivet 70+ digitala
visningar med QR –koder tillsammans med studieförbund.
Jönköpings läns museum Johan – tillgängliggöra – producerat
digitala filmer för visningar. Finns nu en digital kommunikatör
som ska arbeta med barn och unga, fysiska besök men också
digitala lådor. Mullsjö kommun Åsa – biblioteken har ökat sin
digitala utlåning och även vanliga lån har ökat. Tack vare att
många har haft hemester så har nyttjandet av vandringsleder ökat.
Folkhälsa Paula - Möten med minnen har varit pausade på grund
av att målgruppen är en riskgrupp. Dans för personer med
Parkinson har erbjudits digital dans via zoom – först en social
stund och efter det dans. Regional utveckling Ante – Kulturrådet
och Tillväxtverket har kartlagt besöksnäringen och kultursektorn
på kort och lång sikt och haft dialoger nationellt. Lön till aktörer
har förmedlats via tillväxtverkets program.
Kulturella och kreativa näringar, KKN, har fått liknande
möjligheter (Kulturella och kreativa näringar är företag som har kultur och
kreativa processer som affärsidé). Har fått omfördela medel
”arrangörsbidrag” – göra kulturfesten digital. Avslutades den
18/9.
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Smålands musik och teater - fria kulturlivet i våra 13 kommuner –
vad gör vi och vad är möjligt. 50 kulturaktörer arvoderade.
Aktörerna fick prova på nya sätt. Företagsakuten har varit stöd för
små och medelstora företag i länet med medel från tillväxtverket i
länet. Detta stöd sträcker sig till årsskiftet.

4

Övrig information
Digital inkludering
Sektionschef för hållbarhetssektorn regional utveckling, har
genomfört en undersökning angående digital inkludering. 15
studenter från JU har varit ute i länet och fått svar från
länsinvånare. Det visade sig bland annat att ungdomar inte hade
kunskap hur man betalade räkningar via nätet. 500 länsinvånare är
med i denna utvärdering och resultaten i sin helhet kommer under
hösten.
Kommunal utveckling har tidigare gjort en kartläggning gällande
trådlösa nätverk på äldreboende i länet. Här behövs mer insatser
för att möjliggöra att äldre är mer inkluderade i det digitala
samhället. En annan grupp är seniorer i eget boende.
Aktivt liv
1/10 genomförs en workshop gällande omstart av den digitala
plattformen Aktivt liv. Målet är att förbättra och tillgängliggöra
innehållet. Mediacenter har tidigare arbetat mot barn och unga
och har nu breddat även till målgruppen äldre.
Frida Concannon är anställd som samordnare/koordinator.
Folkhälsoenkät ung 2020
Denna enkät lämnas ut vart tredje år till elever som går i nian och
tvåan på gymnasiet. Genom att använda sig av kreativa yttringar
kommer elever att få vara med att bearbeta resultaten, som de
själva väljer. För att genomföra detta kan medel sökas från
skapande skola och Region Jönköpings län.
Länk till filmen.

Antistigma - att minska stigma kopplat till psykisk ohälsa
Jesper informerade om Antistigma – finns medel att söka från
Folkhälsomyndigheten. På gång att söka medel från FHM
tillsammans med JU för följeforskning.
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Digitala självhjälpsgrupper
Birgitta informerade om att det nu går att anmäla sig till digitala
självhjälpsgrupper.
Anmälan 1177
Regionsamverkan Sydsverige
Samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner;
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län,
Region Kronoberg samt Region Skåne.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige
i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Det bor 2,6 miljoner invånare sammanlagt i dessa regioner.
Ett uppdrag har varit att hitta gemensamma skrivningar till
kulturrådet.
Jönköpings län har minst medel per capita från kulturrådet – stod
på tur att få medel precis innan pandemin bröt ut.
Besked kommer den 6/10 från kulturrådet hur mycket medel
Jönköpings län får.
Erfarenhetskonferens 28-29 januari 2021 med tema Folkhälsa
och demokrati
SFK, Sveriges Fritids- och kulturchefsförening, arrangerar dessa
dagar.
SFK – nationell intresseorganisation för chefer på alla nivåer inom kommunal
fritids- och kultursektor.
http://www.fritid-kultur.se/kalendarium/erfarenhetskonferens-2021/

Regional utveckling – personal
Regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei är tagen ur tjänst.
Ante informerade att regiondirektören Jane Ydman är just nu
närmaste chef för Regional utveckling. Ante och Jane har dagliga
samtal.
Finns ifrågasättande från Kulturrådet eftersom det finns många
vakanta tjänster inom Kultur och utveckling och Smålands musik
och teater. Nu har rekryteringen kommit igång;
- Charlotta Miller ersätter Anna Rydberg som utvecklare för film
och rörlig bild. Denna tjänst kommer att vara bredare än bara mot
barn och unga.
- Lennart Alves ersätter Mike Bode som utvecklare för bild och
form.
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- Camilla Ekelöf och Marit Strindlund är två nyanställda
konstnärliga chefer på Smålands musik och teater mot unga Spira.
- Anställningsprocessen är igång för en ny chef för
regionbiblioteket.
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Workshop
Rusen är en vision som sträcker sig fram till 2035.
Den är politiskt förankrad, klubbad och klar.
Rusen har 6 olika områden med tillhörande delstrategier.
Vilka områden – delstrategier inom RUSEN – kan vi
peka ut som särskilt viktiga inom vårt område i
styrgruppen?
Vilka aktiviteter kan stärka dessa delstrategier?
Hållbar Region – mål 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Valda delstrategier;
3) Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag
8) Skapa förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalité i
hela länet
- Spänner över hela vårt uppdrag – kärnverksamhet
- Handlingsplan jämlik hälsa som krokar till Rusen
- Strategin för sjukvården är att räcka till, måste tänka mer
förebyggande och hälsa
- Ej jämlikt i länet till exempel kan Normstorm förstärkas –
planerat att anställa en projektledare som ska prata med de som
varit med i genomförandet för att dokumentera arbetssättet och
sprida
- SMOT – förstärka länsperspektivet med dans
- Olika kommuner bjuder in dansgrupper genom samverkan på
regional nivå
- Bygga broar mellan hälso- och sjukvården och civilsamhälle
- Jönköpings läns museum – hur kan nyttjas mer i hela länet?
9) Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i hela länet där
hälso- och sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och de tre
akutsjukhusen ha stor betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad
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- Fortsätta kontinuerligt att erbjuda KUR till patienter och sprida
till alla kommuner. Här finns broar till kommunala- och privata
kulturaktörer i Jönköpings län
- Kulturprogram hälso- och sjukvård – erbjuda detta till
inneliggande patienter regelbundet på alla tre sjukhusen
- Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Koppling mellan hälsooch sjukvården till egenföretagare i Jönköpings län
10) Säkerställa god samverkan som ger förutsättningar att nå
målet: 2035 är Jönköpings län hållbart
- Styrgrupp kultur för hälsa

En attraktiv Region – mål 2035 är Jönköpings län den bästa
platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till
för alla
Valda delstrategier;
2) Stärka trygghet och tillit i samhället
3) Skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar
hälsa, kreativitet och integration i samverkan med civilsamhället
- Biblioteken meröppet
- Allaktivitetshus - skola barn och unga + föräldratrygghet
5) Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och barnvänlig miljö
6) Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av
mångfald
- Tillgänglighet och mångfald
7) Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd
- Smultronställen – utveckla med kulturevenemang
- Reseföretag, konsert till exempel, kan söka pengar
- Länsmuseet, SmoT, Smålands turism, KUR-aktiviteter,
hembygdsförbund
- Höja livsmiljön, bredda besöksmålsperspektivet
8) Driva en hållbar digital utveckling
- Digitala plattformen Aktivt liv. Viktigt att det finns utbyggt trådlöst
nätverk på kommunernas äldreboende samt även för seniorer i eget
boende, för att kunna ta del av utbudet.
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- Studieförbund mer uppkopplade
9) Skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället
- Mer smarta avtal med civilsamhället; bidragsgivning, partnerskap
- Frivilligcentralen Jönköping formaliserades i pandemin; Utkörning
av mat mediciner till de som är 70+. Där ingår Stickans kamrattjänst
och Röda korset. För att få det att funka fullt ut behövs stöd av
tjänstemän, tidsmässigt men även ekonomiskt.
PPT – bild Frivillighetscentralen bifogas mötesanteckningar.
Ante - Kartlägga kommunernas befintliga avtal med civilsamhället.
Vilka områden samverkar man i?

En tillgänglig Region – mål 2035 skapar tillgänglighet
utvecklingskraft i Jönköpings län
Valda delstrategier;
7) Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för jämlika
möjligheter att ta del av och bidra till utveckling
8) Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till
höghastighetsuppkoppling.
-För att nå det nationella målet behövs påverkansarbete,
lobbyverksamhet
- Innovativ i gränsområde
- Segmentering i de digitala stödtjänster, lite stöd och mycket stöd
- Vara inkluderad i processen

En smart Region - mål 2035 är Jönköpings län en långsiktigt
hållbar och innovativ tillväxtregion
Valda delstrategier
1) Förstärka näringslivets och det offentligas innovations- och
förändringskraft
- Partnerskap
- Liknelser inom idrotten - hållbar utveckling måste knyta an till
kulturen – pilot Jönköpings läns museum. Mer info fråga Johan
Gärskog.
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8) Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar digitalisering och
utveckling

En kompetent region – mål 2035 säkerställs matchningen på
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Valda delstrategier;
3) Höja den formella utbildningsnivån i länet
- (ut)bildningsnivå
4) Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom
fler forsknings-,innovations- och utvecklingsmöjligheter
- Folkhälsomyndigheten följeforskning ex FUNK
- Bildning i kultur och kreativa näringar, finns Co-produktion?
6) Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i
hela länet
- Ingång i skolan, på vilket sätt?
- Studieförbund
- JU, hur får de kunskaper om kulturen?
- Högskolan lärande och kommunikation – skolan ex FUNK

En global region – mål 2035 är Jönköpings län ett internationellt
konkurrenskraftigt län
Valda delstrategier;
4) Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar
riktning
- Sprida Freja och Share music
6) Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder
- Lära oss mer om hur vi söker EU-medel
- Finns stora möjligheter att se vad EU kan bidra till vår utveckling
7) Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
- Hur gör vi detta på ett bra sätt?
8) Samverka för samhandling inom internationalisering
- Inte bara samverkan utan verkstad
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Kontaktperson som kan vara behjälplig vid EU-ansökningar:
Marie Brander, Sektionschef Internationellt samarbete, Regional
utveckling marie.brander@rjl.se
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Ledningssystem RUS
Ante visade hur ledningssystemet för RUS ser ut.
PPT bifogas mötesanteckningarna
Samverkansplattformar
Varje samverkansplattform har relevanta deltagare med mandat från
kommuner, JU, Länsstyrelsen, civilsamhället och de som har ett
länsperspektiv.
Det kommer genomföras möten tvärsektoriellt och
prioritering av delstrategier kommer att ske som leder till vision
2035. Det kommer att löpa under fyraårs perspektiv för utvärdering
därefter.
Finansieringsstrategi, som är kopplat till genomförandet i rusen,
kommer att antas våren 2021.
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Nästa möte
8 december klockan 14.00 – 16.00
Regional utvecklings lokaler Klubbhusgatan 13 Jönköping

Vid anteckningarna Birgitta

