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Styrdokument med avsiktsförklaring för Försvarsmaktsråd 

Småland 
 

1. Inledning 

Försvarsmaktens nya förutsättningar för personalförsörjning ställer nya krav och 

skapar samtidigt nya möjligheter för samverkan med samhället i övrigt. Försvars-

maktsråd Småland är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det om-

givande samhället. 

 

2. Målsättning 

Rådet med dess arbetsgrupper har som mål att vara en plattform för att driva ut-

vecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvars-

maktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhälls- och näringslivsut-

veckling. Inledningsvis tar Försvarsmaktsråd Småland sitt avstamp i norra 

Jönköpings län. Målsättningen är att samarbetsorganisationen ska vara etablerad i 

hela länet 2015-01-01. Under år 2015 ska samarbetet utvecklas för att omfatta alla tre 

Smålandslänen. 

 

3. Avsiktsförklaring 

Försvarsmakten, övriga myndigheter, utbildningsanordnare, organisationer och 

näringsliv verksamma i Småland har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna 

för Försvarsmaktens utveckling i regionen är goda. Parterna i denna avsiktsförklaring 

vill därför samverka för att skapa de förutsättningar som försvarsreformens personal-

försörjningssystem behöver.  

I detta sammanhang finns behov av fördjupade kontakter mellan Försvarsmakten i 

Eksjö garnison och samhället i övrigt. För att ha en arena för informationsutbyte och 

samverkan upprättas Försvarsmaktsråd Småland som en plattform för Försvars-

maktens fortsatta utveckling i Småland. 

Arbetet organiseras i enlighet med direktiv i detta styrdokument och sker på två 

nivåer. På ledningsnivå samråder företrädare för de parter som undertecknat denna 

avsiktsförklaring kring övergripande och långsiktiga frågor. På arbetsgruppsnivå 

möts representanter för myndigheter, utbildningsanordnare, näringsliv och organi-

sationer för framtagande och genomförande av handlingsplaner och åtgärder ut-

gående från rådets direktiv. 

Som part i Försvarsmaktsråd Småland följer ett ansvar att utse representanter från 

den egna organisationen att delta i relevanta arbetsgrupper. Deltagande representant 

ska äga mandat att utifrån föranmält program kunna delta i såväl beredning som 

fattande av gemensamma beslut. 
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4. Parter 

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och är representerade i 

ledningsgruppen: 

 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 Göta ingenjörregemente (Ing 2). 

 Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC). 

 Eksjö kommun. 

 Regionförbundet Jönköpings län. 

 Branchorganisationen Företagarna Jönköping län. 

 Handelskammaren i Jönköpings län. 

 Arbetsförmedlingen Marknadsområde Småland. 

 Högskolan i Jönköping. 

 

5. Rådets organisation och arbetsformer 

5.1 Ledningsgrupp 

Ledningsgruppen ansvarar för strategisk planering och utveckling samt ger inrikt-

ningar och styrningar för arbetsgruppernas verksamhet. Ledningsgruppen förvaltar 

och utvecklar Försvarsmaktsråd Smålands styrdokument. Ledningsgruppen sam-

manträder under första året varje kvartal, för att därefter sammanträda två gånger 

årligen. Deltagande i ledningsgruppens möten sker genom personlig närvaro av de 

representanter som ingår i gruppen. Sekreterare i rådet utses av Ing 2. 

 

I ledningsgruppen ingår: 

 

 Landshövdingen i Jönköpings län, ordförande och sammankallande. 

 Chefen för Ing 2. 

 Chefen för SWEDEC. 

 Kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun. 

 Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län. 

 Regionchefen för branchorganisationen Företagarna Jönköping län. 

 Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län. 

 Biträdande marknadschef, Arbetsförmedlingen Småland. 

 Rektorn för Högskolan i Jönköping. 

 

Ledningsgruppen ansvarar för regelbunden uppföljning av arbetsgruppernas arbete. 

Uppföljningen ska ske mot konkreta mätbara målsättningar. Former för uppföljning 

och mätpunkter för dessa utarbetas av ledningsgruppen under hösten 2013. 

 

5.2 Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper med ansvar att utarbeta tillvägagångssätt och ansvar att genomföra 

egen handlingsplan med inriktningar från ledningsgruppen organiseras initialt inom 

tre områden. I samtliga arbetsgrupper ska representation för Eksjö garnison finnas. I 

varje arbetsgrupp ska sammankallande utses. Sammankallande är ansvarig för att 
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återrapportering av gruppens arbete och uppfyllda målsättningar sker enligt direktiv 

från rådets ledningsgrupp. Rådets ledningsgrupp kan bilda eller avsluta en arbets-

grupp efter behov. Arbetsgruppernas arbete samordnas av Ledningsgruppens sekrete-

rare.  

 

Arbetsgrupp för information, attraktion och yrkesval 

Med representation av gymnasieutbildningsföreträdare ur Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre kommuner samt Nifsarpsskolan i Eksjö och 

Träcentrum i Nässjö. Representanter från samarbetsorganisationen, vilka utses att 

delta i denna grupp, ska kunna företräda egen organisation främst i studie- och 

yrkesvägledningsfrågor. 

 

Arbetsgrupp för arbetskraftsutbyte och meritvärde 

Med representation av kommunala näringslivsföreträdare ur Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre kommuner. Regionförbundet Jönköpings län, 

Högskolan i Jönköping, Branchorganisationen Företagarna, Svenskt Näringsliv, 

Handelskammaren i Jönköping, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt företags-

representanter. Representanter från samarbetsorganisationen, vilka utses att delta i 

denna grupp, ska kunna företräda egen organisation främst i kompetens- och 

personalförsörjningsfrågor. 

 

Arbetsgrupp för boende, kommunikationer, social miljö och fritid 

Med representation ur Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre 

kommuner samt Jönköpings länstrafik, Trafikverket och Landstinget. Representanter 

från samarbetsorganisationen vilka utses att delta i denna grupp ska kunna företräda 

egen organisation främst i frågor rörande bostadsmarknad, pendlings- och kommuni-

kationsfrågor samt kulturliv. 

 

Deltagande i rådets arbetsgrupper är öppet för en rad olika aktörer från hela regionen. 

 

5.3 Referensgrupp 

Till deltagande i rådets organiserade referensgrupp inbjuds inledningsvis represen-

tanter för Jönköpings läns övriga kommuner, myndigheter, utbildningsanordnare, 

näringsliv och organisationer verksamma i länet. För att sedan i nästa steg när hela 

länet har samlats kring denna samverkan bjuda även länsstyrelserna i Kronoberg och 

Kalmar samt myndigheter, utbildningsanordnare, näringsliv och organisationer verk-

samma i dessa län att delta i samverkan. 

 

6. Marknadskommunikation 

Samarbetsorganisationernas informationsansvariga samverkar om en gemensam 

marknadskommunikation av Försvarsmaktsråd Småland enligt ledningsgruppens 

direktiv. Sammankallande utses av Ing 2. 
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Styrdokument med avsiktsförklaring för Försvarsmaktsråd Småland undertecknas.  

 

Länsresidenset, Jönköping 2013-09-16 

 

 

 

 

 

 

Minoo Akhtarzand 

Landshövding i Jönköpings län 

Ordförande i Försvarsmaktsråd Småland 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Ahlgren   Ronnie Nilsson 

Ing 2    SWEDEC 

 

 

 

 

 

 

Lennart Bogren    Bengt Dahlqvist 

Eksjö kommun   Regionförbundet Jönköpings län 

 

 

 

 

 

 

Frida Boklund    Stig Claesson 

Företagarna Jönköping län   Handelskammaren i Jönköpings län 

 

 

 

 

 

 

Eva Ekberg-Sjölin    Anita Hansbo 

Arbetsförmedlingen Småland  Högskolan i Jönköping 


