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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2019-11-20

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-10-16

 Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
2019-11-08

Inkomna handlingar  Skrivelse  angående mobilitetsstöd från rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation, Folkhögskoleföreningen inom SKL och Offentligägdas 
folkhögsklors intresseorganisation

 Region Skåne minnesanteckningar, möte utredning av mobilitetsstöd 2019-10-24
 Information Tillväxtverket om nytt systemstöd för regionala företagsstöd

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/12
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2019-11-20
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Samproduktionsavtal Lunds Universitet -Elias RJL 2019/2339 2019-10-09 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Lena Haselmann, solist Juloratoriet RJL 2019/1240 2019-10-10 Per-Ola Nilsson
ANA 4.5.2 Projektbidrag: Stöd till utvecklingshjälp för 

landsbygdsbutiker i Jönköpings län
RJL 2019/2570 2019-11-04 Kristina Athlei

RJL 2019/11
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser i oktober  2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
132059 K Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2020 

2023 Beslutat RS 190605
Erik Andersson

2019-10-22 Region Blekinge Länstrafiken
RJL 2019/2433 Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram 

för Blekinge 2020-2023 för synpunkter

Svar senast 2019-11-10

REMISS

2019.11808 I Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 
primärvård baserad på behov och kontinuitet

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-10-14 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/2443 Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 

primärvård baserad på behov och kontinuitet

Svar senast 2020-01-14

REMISS

2019.12368 I Missiv - Utställning Översiktplan 2040 Habo 
Kommun

Elisabet Eriksson

2019-10-28 Habo kommun Regionens åtagande
RJL 2019/2563 Översiktsplan Habo kommun

Svar senast 2020-01-12

REMISS
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Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner i oktober 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.12356 I Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
Lena Strand

2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2561 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
MOTION

2019.12357 I Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader Lena Strand
2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2562 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader MOTION
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Utbildning och kultur
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Ulrik Svensson
010 2442615
ulrik.svensson@rjl.se

 

Utredning angående förutsättningar för 
ekologisk produktion vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum

Bakgrund
2010 gjorde Hushållningssällskapet på uppdrag av Landstinget i Jönköpings län 
en djupare analys och utredning om ”Effekterna av ökad ekologisk produktion på 
Stora Segerstad” (Bilaga 1). De produktionsgrenar som ingick i utredningen var 
mjölk-, nötkött- och fårproduktion samt växtodling. Gris- och äggproduktionen 
ingick alltså inte i utredningen. 
I utredningen jämfördes den dåvarande ”nudriften” med sex olika alternativ för 
ekologisk drift. Denna ”nudrift” såg ut enligt följande:

 Fårbesättning med 30 tackor i konventionell produktion
 Köttdjursbesättning med 20 dikor i ekologisk produktion
 Mjölkproduktion med 75 mjölkkor i konventionell produktion
 Växtodling med en ekologisk och en konventionell växtodlingsföljd. Detta 

på totalt drygt 100 ha åker varav ca. 28 ha ekologiskt.
 Skolan förfogar dessutom över ca. 34 ha naturbeten (ekologiskt)

Gris och äggproduktionen som alltså inte innefattades av utredningen såg ut enligt 
följande:

 Smågrisuppfödning med ca. 80 suggor i konventionell produktion
 Slaktstvinsuppfödning med ca. 250 grisplatser i konventionell produktion
 Äggproduktion med ca. 1300 värphöns (frigående, inomhus) i 

konventionell produktion.

Efter analys och utvärdering av resultatet från utredningen beslutades att gå vidare 
med ett alternativ som innebar en utökning av den ekologiska driften till att även 
innefatta fårbesättningen. Detta kunde genomföras med bibehållet antal djurslag, 
djurenheter och i stort sett med den växtodlingsareal och betesmark som skolan då 
förfogade över. Detta alternativ innebar också en acceptabel investeringsnivå som 
verksamheten kunde klara. Samtliga andra alternativ hade inneburit antingen 
minskat antal djurslag alternativt minskat antal djurenheter samt radikalt minskad 
flexibilitet i växtodlingen. Effekterna av detta hade lett till betydligt sämre 
förutsättningar för utbildningen och drastiskt ökade produktionskostnader.
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Omställning av fårbesättningen till ekologisk produktion genomfördes i enlighet 
med detta beslut och produktionen bedrivs fortsatt i linje med denna inriktning.

Metod
I denna nya utredning har vi valt att utgå från 2010 års utredning och tittat på vad 
som förändrats sedan dess. Förutom rena produktionsmässiga förutsättningar har 
även förändringar inom andra områden som regelverk, näringens inriktning och 
behov av kompetenser samt konsument- och hållbarhetsaspekter vägts in. Gris- 
och äggproduktionen som inte fanns med i utredningen från 2010 skall nu ingå 
och måste därför analyseras separat för att sedan vägas in i totalen.

Beskrivning nuläge
Driften vid Stora Segerstad Naturbrukscentrums lantbruk ser i dagsläget ut enligt 
följande:

 Fårbesättning med 40 tackor i ekologisk produktion
 Köttdjursbesättning med 20 dikor i ekologisk produktion
 Mjölkproduktion med 75 mjölkkor i konventionell produktion
 Växtodling med en ekologisk och en konventionell växtodlingsföljd. Detta 

på totalt drygt 140 ha åker varav ca. 28 ha ekologiskt.
 Ca. 35 ha naturbeten
 Smågrisuppfödning med 80 suggor i konventionell produktion
 Slaktstvinsuppfödning med ca. 250 grisplatser i konventionell produktion

De produktionsmässiga förändringarna sedan 2010 är därmed följande:
 Fårbesättningen är omställd till ekologisk produktion och har utökats 

något. (Från 30 till 40 tackor)
 Arealen åkermark har utökats med knappt 40 ha
 För tillfället finns inga värphöns

Inom den konventionella växtodlingen har mycket kraft lagts under senaste åren 
på att förbättra metoderna för att minska miljöbelastning och samtidigt sänka 
produktionskostnaderna. Bland annat har investeringar gjorts i precisionsstyrda 
maskiner som genom GPS kopplat till markkarteringskartor kan anpassa givan av 
exempelvis gödsel eller växtskyddsmedel exakt efter behov. Vi bedömer att vi 
med denna teknik har minskat förbrukningen av dessa medel med ca. 20% med 
bibehållen hög produktion. Samtidigt har det även minskat körsträckorna med 
lägre bränsleförbrukning och mindre markpackning som följd.

I regelverket kring ekologisk produktion har inga större förändringar införts sedan 
förra utredningen som på ett avgörande sätt förändrar de slutsatser man kom fram 
till då.

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter öka i Sverige och uppgår nu till nära 10% 
av den totala konsumtionen. Tillväxttakten har minskat något senare år och 
framförallt har andelen KRAV-certifierade livsmedel minskat till förmån för EU-
ekologiska alternativ. 
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På produktionssidan har andelen ekologisk odlad areal fördubblats under den 
senaste 10-årsperioden för att nu uppgå till nästan 20% av den totala arealen 
jordbruksmark i Sverige. Avsättningen är dessutom god för ekologiskt odlade 
produkter och särskilt spannmål har rått brist på inte minst efter den dåliga 
skörden 2018. 
För mjölkproduktionen är förhållande omvänt där det fram till och med 2017 var 
en god tillväxt och andelen ekologiska kor uppgick till 16% av det totala antalet. 
Under 2018 sågs en avmattning i efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter i 
Sverige och bedömningen är att antalet ekologiska mjölkkor därmed kommer att 
minska under de närmaste åren. 
Liknande tendens gäller även köttproduktion där 2018 visade på en tydlig 
minskning i efterfrågan på ekologiskt kött. Detta gällde för i princip alla djurslag 
men kanske allra tydligast på griskött. I Europa har det rått en överproduktion på 
ekologiskt griskött under ett par år och detta sammantaget har lett till att ett antal 
svenska grisproducenter valt att sluta producera ekologisk gris.
När det gäller äggproduktionen har andelen ekologiska värphöns också haft en 
tillväxt fram till 2017. Denna avstannade under 2018 och kommer sannolikt 
minska 2019 då det nu råder viss överetablering.

Hur marknaden och efterfrågan på ekologiska livsmedel kommer utvecklas 
framöver är naturligtvis lite svårbedömt. Ekoweb är en oberoende organisation 
som årligen sammanställer en marknadsrapport för ekologiska livsmedel. I 
rapporten från januari i år redovisar man i sin prognos att andelen ekologiska 
livsmedel kommer fortsätta öka under kommande 10-årsperiod. Från nuvarande 
andel på knappt 10% till 13% år 2028. Detta är en liten nedskrivning från tidigare 
prognos då andelen bedömdes till 15% för motsvarande tidpunkt. När det gäller 
förutsättningar för svensk ekologisk produktion av livsmedel så är det sannolikt 
att även denna kommer följa en motsvarande tillväxttakt. Möjligen kan det finnas 
en uppsida här med fortsatt ökande efterfrågan på just svenskproducerade 
ekologiska varor och kanske även ökade exportmöjligheter av desamma.

Fakta i detta avsnitt har hämtats från:
1. Jordbruksstatistisk sammanställning 2019 med data om livsmedel – tabeller (Sammanställd av 
Jordbruksverket och SCB)
2. Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av Ekoweb.nu 31 januari 2019

Analys av förutsättningar för omställning till ekologisk produktion
Den helt avgörande produktionsmässiga begränsningen för ökad ekologisk 
produktion vid Stora Segerstad är tillgången på åker och betesmark. Det är främst 
tre huvudanledningar till detta:

1. Ekologisk produktion kräver en väsentlig andel självproducerat foder. 
2. Ekologisk växtodling har en betydligt lägre produktion per arealenhet 

jämfört med konventionell vilket betyder att det går åt mer areal för att 
försörja samma mängd djur.

3. Krav på utökad betesdrift vid ekologisk produktion innebär behov av 
betydligt mer betesareal i nära anslutning till stallar.
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Sedan förra utredningen har åkermarksarealen utökats med nära 40 ha. Denna 
areal utgörs till största del av nyodlingar på den av skolan tillköpta fastigheten, 
Henja 3:26, som ligger nära Gislaveds tätort ca. 3 mil från skolan. Detta har varit 
ett mycket värdefullt tillskott som gör att vi idag är självförsörjande på grovfoder 
till våra mjölkkor, köttdjur och fårbesättning. Arealen betesmark är densamma nu 
som då.
Skolan tittar ständigt på möjligheter att utöka arealen åker och betesmark 
ytterligare men konkurrensen om jordbruksmark är stenhård i närområdet som 
ligger mitt i ett av landets kotätaste regioner. När det gäller självproducerat foder 
så finns inom ramen för det ekologiska regelverket möjlighet att som alternativ 
teckna avtal med annan ekologisk producent i närområdet för produktion av foder. 
Även denna möjlighet har undersökts men av samma konkurrensskäl som ovan 
ser vi för närvarande inga möjligheter till detta. 

Inför beslutet om byggande av nytt svinhus på skolan gjordes sommaren 2018 en 
kompletterande utredning och skrivelse angående förutsättningar för en ekologisk 
grisproduktion (bilaga 2). I denna utredning konstaterades att det är teoretiskt 
möjligt att ställa om fullt ut till en EU-ekologisk grisproduktion. Det förutsätter 
dock att all växtodlingsareal ställs om till ekologisk produktion och där vi fullt ut 
fokuserar på att producera foder till grisarna. På grund av växtodlingsföljder och 
vissa markers beskaffenhet blir ändå en del vallodling fortsatt aktuell men 
huvuddelen av grovfodret till våra mjölkkor måste i detta fall köpas in. 
Växtodlingsplaner kommer i detta fall att styras i första hand av grisarnas 
foderbehov. Detta i kontrast till att i ett utbildningsperspektiv skapa bredd och 
variation i vår växtodling samt kunna välja grödor för att optimera 
växtodlingsföljder och bästa utnyttjande av våra olika markers förutsättningar. 
Detta är och kommer vara en central del i vår lantbruksutbildning för att ge våra 
elever bästa möjliga förutsättningar.
Beslut fattades senare i Regionfullmäktige att gå på en lösning där delar av 
produktionen uppfyller de ekologiska kraven vad gäller krav på ytor, inredning 
och utevistelse mm. men att produktionen i sin helhet blir konventionell.

Mjölkkorna är det enda produktionsområden från utredningen 2010 som fortsatt 
har en konventionell produktion. Förutsättningarna för omställning till ekologisk 
produktion har sedan dess förbättrats något i och med en utökning av 
åkermarksarealen. Denna har nu närmat sig den nivå som enligt beräkningarna i 
utredningen krävdes för att ställa om till ekologisk produktion.  Det saknas 
fortfarande 10-15 ha. Det som fortsatt är en avgörande begränsning är 
betesmarken där arealen är oförändrad. Dessa arealer måste dessutom finnas i nära 
anslutning till stallarna för att på ett rimligt sätt kunna ta in och ut djuren mellan 
mjölkningarna. Det finns en viss mängd åkerareal inom rimligt avstånd som skulle 
kunna användas till bete. Detta skulle dock innebära att åkermarksarealen inte blir 
tillräcklig. Alternativen blir då att antingen minska antalet djurenheter eller ta bort 
något djurslag. Likt slutsatsen efter den förra utredningen innebär detta antingen 
försämrad lönsamhet eller försämrad och mindre attraktiv utbildning.
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Äggproduktionen är det produktionsområde som inte längre finns kvar sedan förra 
utredningstillfället. De sista hönsen slaktades ut i början av 2019 och det 
beslutades att inte sätta in någon ny omgång. Anledningen var stort underskott i 
produktionen samt att ett större investeringsbehov förelåg. Vi såg också ett 
mycket svagt utnyttjande av anläggningen i vår utbildning. Detta sammantaget 
gjorde att vi beslutade att pausa och tänka om. Vi bedömer att värphöns är en 
mycket passande produktionsgren för verksamheten och i en annan form även för 
utbildningen. Vi har dessutom starkt stöd från näringen. Vi tittar därför på 
alternativa produktionsformer och där ett ekologiskt alternativ kan vara 
högintressant. Baksidan just nu är som tidigare nämnts en överetablering inom 
ekologisk äggproduktion vilket för tillfället innebär svårt med avsättningen. En 
diskussion har inletts angående möjligheter för så kallat återtag. Det vill säga att 
Stora Segerstad producerar och levererar hela eller delar av regionens behov av 
ägg. Detta är ett klart intressant alternativ som kan lösa avsättningsproblemet och 
sannolikt kunna bli ekonomiskt intressant både för skolan och regionen.

Slutsatser 
 Att ställa om hela produktionen på Stora Segerstad till ekologisk 

produktion är inte möjlig med den växtodlingsareal och de djurenheter och 
djurslag vi har idag. 

 Att enbart ställa om grisproduktionen med den omfattning vi har och 
planerar för ger så mycket negativa konsekvenser ekonomiskt och 
utbildningsmässigt att det inte bedöms rimligt.

 Mjölkproduktionen kan möjligen ställas om till ekologisk produktion men 
kommer då kräva neddragning på antal djurenheter. Detta resulterar i 
betydligt sämre lönsamhet samt sannolikt en storlek på besättning och ett 
arbetssätt som inte på ett rationellt sätt speglar en modern 
mjölkproduktion. Avsättningsmöjligheterna för ekologisk mjölk är 
dessutom åtminstone för tillfället tveksam.

 Ekologisk äggproduktion kan vara intressant särskilt om möjligheten till  
återtag kan realiseras.

 Växtodlingen är direkt kopplad till djurproduktionen och styrs därför till 
stor del av hur denna ser ut. Fördelen med att ha både en ekologisk och 
konventionell växtföljd är uppenbara ur ett utbildningsperspektiv då man 
direkt kan jämföra produktion, metoder och tekniker. Bredden i 
växtodlingen är också centralt för utbildningen. Fördelningen mellan 
ekologisk och konventionell växtodlingsareal på skolan representerar väl 
fördelningen på ett nationellt plan. 

 Andelen ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel kommer 
fortsätta öka i Sverige. Under överskådlig tid kommer dock konventionell 
produktion utgöra den största andelen. Utbildning inom konventionell 
produktion och framförallt inom växtodling är därför av största betydelse 
för att minska miljöbelastningen i absolut största möjliga mån. Val av och 
rätt användande av olika metoder, tekniker och redskap kommer vara helt 
avgörande.  
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Rekommendationer
Vår fasta övertygelse är att nuvarande och planerade antal djurslag och 
djurenheter med rådande fördelning mellan ekologisk och konventionell 
produktion ger de klart bästa förutsättningarna ur såväl utbildnings- som 
ekonomiskt perspektiv. 

 Fårbesättning med 40 tackor i ekologisk produktion
 Köttdjursbesättning med 20 dikor i ekologisk produktion
 Mjölkproduktion med 75 mjölkkor i konventionell produktion
 Växtodling med en ekologisk och en konventionell växtodlingsföljd. Detta 

på totalt drygt 140 ha åker varav ca. 28 ha ekologiskt.
 Ca. 35 ha naturbeten
 Smågrisuppfödning med 90 suggor i konventionell produktion
 Slaktstvinsuppfödning med ca. 250 grisplatser i konventionell produktion

Vi bedömer att vi med denna lösning på ett bra sätt kan tillgodose näringens 
behov av rätt kompetenser inom överskådlig framtid. Vi bedömer också att vi 
genom denna kombination av ekologisk och konventionell produktion på ett 
mycket tydligt och pedagogiskt sätt kan visa på skillnader och peka på viktiga 
faktorer centrala för ett hållbarare lantbruk oberoende av produktionssätt.

Vi vill fortsätta att investera och utbilda i ny teknik som minskar 
miljöbelastningen i konventionell växtodling och ökar produktiviteten i ekologisk.

Vi vill fortsätta utreda förutsättningarna för ekologisk äggproduktion med 
målsättning att regionen skall bli självförsörjande på ägg med Stora Segerstad 
som stolt leverantör.

Vi vill fortsätta utveckla vårt redan goda samarbete och utbyte med vår 
systerskola i Tenhult som har en ekologisk mjölkproduktion och växtodling. Här 
kan vi utnyttja de olika kompletterande produktionsmetoderna och djurslag vi har 
tillsammans på de båda skolorna. Detta för att ge samtliga lantbrukselever i länet 
en så bra och bred utbildning som möjligt. 

Vi fortsätter söka efter möjligheter till att utöka vår växtodlingsareal som är den 
enskilt största begränsande faktorn för ökad ekologisk produktion. Skulle detta 
möjliggöras ändras förutsättningarna och dessa slutsatser bör då omvärderas. 

Ulrik Svensson
Verksamhetschef, Stora Segerstad Naturbrukscentrum
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Utbildning och kultur Telefon: 010 2442610 Organisationsuppgifter
Stora Segerstad Naturbrukscentrum E-post: stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Stora Segerstad Naturbrukscentrum Hemsida: rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum Orgnr: 232100-0057
333 76  Reftele

Utbildning och kultur
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Ulrik Svensson
010 2442615
ulrik.svensson@rjl.se

 Kompletterande information

Nytt Svinhus vid Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum, F2060

Sammanfattning
Som utbildningsverksamhet och ur ett pedagogiskt perspektiv är det avgörande att 
kunna ge våra elever en så god bild och kunskap som möjligt inom de olika metoder och 
system som används och förväntas användas inom överskådlig tid inom de 
yrkesområden vi utbildar för. Utvecklingen inom lantbrukssektorn mot mer miljömässigt 
hållbara och djuretiskt optimerade produktionsmetoder är mycket centrala och här har 
vi som utbildare en mycket viktig roll. Det innebär att ekologiska aspekter och 
produktionsmetoder också är helt centrala i vår utbildning parallellt med utbildning 
inom och i jämförelse med konventionella alternativ.

Av framförallt pedagogiska skäl tillsammans med vikten av att sörja för elevernas 
säkerhet under utbildningen är den klara slutsatsen att vi under nuvarande 
förutsättningar inte kan skapa en anläggning för grisproduktion som till alla delar 
uppfyller de ekologiska kraven. I detta nya delvis reviderade förslag kommer dock stora 
delar att göra det vilket innebär att vistelsetiden för våra grisar i huvudsak kommer vara 
i avdelningar utformade så de uppfyller ekologiska krav. Det innebär också att 
anläggningen ytterligare förbereds för att med rimliga insatser kunna anpassas fullt ut 
att uppfylla ekologiska krav om förutsättningar förändras som medger omställning 
framöver. Då det är produktionen i sin helhet som bedöms och där samtliga krav måste 
uppfyllas kommer dock anläggning klassas som konventionell för närvarande. 

Med denna lösning skapar vi en unik anläggning utifrån ett utbildningsperspektiv där 
våra elever på ett säkert sätt kan få de ingående kunskaper som krävs på ett bättre sätt 
än någonsin. Kombinationen av nydanade metoder och system parallellt med mer 
traditionella tekniska lösningar - ekologiskt anpassade system parallellt med 
konventionella, ger helt nya möjligheter i ett pedagogiskt perspektiv. Möjligheten att 
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jämföra olika system och metoder under i övrigt samma förutsättningar kommer också 
kunna bidra till utveckling av framtida lösningar för förbättrad djurhälsa, arbetsmiljö, 
lönsamhet och miljöaspekter.

Bakgrund

På Stora Segerstads Naturbrukscentrum har vi ett omfattande skoljordbruk och som 
dessutom är lite unikt då vi håller och kan utbilda på fler djurslag, produktionsmetoder 
och system än någon annanstans vad vi vet. Detta är en fantastisk styrka och något som 
prisas av såväl näringen som våra elever. Vi har mjölkkor, smågris och 
slaktsvinuppfödning, köttdjur, får samt värphöns. Vår köttdjurs- och fårbesättning med 
tillhörande anläggningar, åker och betesmark är ekologiskt certifierade. Övriga delar 
utgörs av konventionell produktion.

Inför uppförande av ny undervisningsanläggning för grisproduktion i vårt skoljordbruk 
har ett omfattande arbete har lagts ner på att utvärdera och bedöma olika alternativa 
lösningar och produktionsmetoder. Med utgångspunkt i vår roll och förutsättningar, 
näringens framtida behov samt gällande nationella och regionala strategier och 
målsättningar inom området, har de centrala aspekterna i denna utvärdering varit 
följande:

 skapa bästa möjliga pedagogiska förutsättningar 
 skapa bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhet för såväl elever som personal
 skapa minsta möjliga miljöbelastning och sträva mot våra ekologiska 

hållbarhetsmål
 skapa bästa möjliga djurhälsa och djuretiska förutsättningar
 skapa bästa möjliga ekonomiska förutsättningar

Frågan om ekologisk produktion kontra konventionell

I Sverige förekommer idag såväl ekologiska som konventionella produktionsmetoder och 
detta läge bedöms råda under överskådlig framtid. Den ekologiska andelen kommer 
sannolikt öka även om det just för närvarande råder ett överskott på marknaden med 
svårigheter för avsättning som följd. Samtidigt bedöms den konventionella produktionen 
på sikt fortsätta närma sig dagens ekologiska krav. Som exempel kan nämnas att det 
redan idag finns flera svenska grundläggande krav för konventionell produktion som är 
mer stringenta än de EU-ekologiska och därmed styrande. 

Inom såväl ekologisk som konventionell produktion finns dessutom flera alternativa 
metoder som kan tillgodose gällande krav och val kan göras utifrån olika förutsättningar 
och mål. Utvecklingen mot mer miljömässigt hållbara och djuretiskt optimerade 
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produktionsmetoder är såklart mycket central och här har vi som utbildare en mycket 
viktig roll. Ur ett rent pedagogiskt perspektiv är det också mycket viktigt att kunna ge 
våra elever en så god bild och kunskap som möjligt om olika alternativa 
produktionsmetoder med dess olika möjligheter och begränsningar etc. Mot bakgrund 
av detta är vår ståndpunkt att en ren konventionell produktionsanläggning som enbart 
fokuserar på att uppfylla kraven för dessa därför inte är aktuell.

När det gäller ekologisk produktion finns flera intressanta alternativ och ett antal nya 
lösningar har kommit fram under senare år som vi tittat särskilt på. Inom ramverket för 
ekologisk produktion finns dock vissa krav och förutsättningar som för oss som primärt 
är en utbildningsverksamhet innebär avsevärda begränsningar. Följande är de områden 
som ger mest påtagliga konsekvenser:

Krav på egenproducerat foder

För grisar ska minst 20 procent av fodret vara producerat på den egna gården eller de 
gårdar eller foderoperatörer man samarbetar med. Rent teoretiskt skulle vi möjligen 
kunna uppnå denna självförsörjningsgrad men det skulle innebära att vi då måste ställa 
om all vår areal till ekologisk växtodling och där fullt ut fokusera på att odla foder till 
grisarna. Det skulle i sin tur ge konsekvensen att vi tvingas anpassa växtodlingsplaner 
och växtföljd helt utifrån detta behov istället för som idag utifrån ett 
utbildningsperspektiv med utgångspunkt i en stor variation av grödor och 
odlingsmetoder baserad på våra olika markers beskaffenhet.  Framförallt får det 
konsekvenser för vår vallproduktion som är motorn i växtodlingen och en förutsättning 
för våra nöt och fårbesättningar. Våra lantbrukselever skulle därmed få en betydligt 
snävare och mer begränsad utbildning och därmed sämre förberedda för 
arbetsmarknaden och näringens behov. Vi har även utrett möjligheten till samarbete 
med andra gårdar inom rimligt avstånd men där det i dagsläget tyvärr inte finns några 
sådana förutsättningar. Övergång till egen- eller lokalproducerat grisfoder skulle även 
innebära behov av omfattande investeringar i ny foderanläggning vilket inte finns med i 
investeringskalkylen.

Utrymmeskrav och krav på utevistelse för digivande sugga.

Smågrisperioden är den mest intensiva och känsligaste perioden. Det krävs regelbunden 
och noggrann kontroll på individnivå kombinerat med mer intensiv skötsel av vissa 
individer samt planerade undersökningar och vaccinationer mm. Det är därför också den 
viktigaste perioden i ett rent utbildningsperspektiv då det är under denna period 
eleverna verkligen lär sig handskas med smågrisarna, bedöma deras tillstånd och fatta 
rätt beslut om eventuella åtgärder etc.

Vid ekologisk produktion ställs krav på utökat utrymme samt utevistelse även för 
smågrisarna från ca. 2-3 veckors ålder. Detta innebär två svårigheter i ett 
utbildningsperspektiv: 
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- Det är vanligt förkommande att suggor utvecklar ett beskyddande beteende för sina 
smågrisar vilket innebär en risk om man inte uppträder rätt, är ouppmärksam eller inte 
har förmåga att läsa av situationen vid varje enskilt tillfälle. Det tar tid att utveckla 
denna förmåga och är något som eleverna tränar på under utbildningen men som 
självklart måste ske på ett för eleven säkert sätt.  Den metod som bäst säkerställer detta 
är en typ av grisningsbox där man via en justerbar grind som manövreras från boxens 
utsida tillfälligt kan låsa in suggan skild från smågrisarna. På så sätt kan eleven sedan 
fullt ut koncentrera sig på att hantera och undersöka smågrisarna utan några risker. 
Denna typ av box kan inte fullt ut uppfylla utrymmeskraven för ekologisk produktion. 
Kravet på utevistelse gör det ju i princip omöjligt rent praktiskt att skilja suggan från 
smågrisarna. Detta skulle få till följd att eleverna inte kan få möjlighet att hantera 
smågrisarna på det sätt de behöver förrän möjligen i slutfasen av sin utbildning.

- Större utrymme och framförallt utevistelse för smågrisarna gör säkerställandet av att 
regelbundna kontroller av varje enskild individ försvåras avsevärt. I praktiken kräver 
dessutom utevistelse att flera suggor med smågrisar samsas i samma rastgård. För 
eleven, i synnerhet i början av sin utbildning, innebär det förutom säkerhetsaspekten en 
i det närmaste omöjlig uppgift att kunna hålla reda på och kontrollera varje individ. 
Detta innebär en risk ur djurhälsosynpunkt alternativ att eleven inte får lära sig ta det 
ansvar som senare kommer krävas.

Övergripande krav för ekologisk produktion

På samma sätt som för konventionell produktion så innebär en fullt ut ekologisk 
produktion att vissa mycket vanligt förkommande metoder och produktionssystem som 
används idag inte kommer att kunna visas och utbildas på i detalj på skolan. Till delar 
kan detta lösas med praktik och studiebesök men är såklart begränsande. Den stora 
bristen är att vi går miste om möjligheten att direkt kunna jämföra och se fördelar och 
nackdelar med olika system och metoder. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta 
synnerligen viktigt och kan sannolikt vara det även ur ett utvecklings och 
forskningsperspektiv.

Slutsats

Vår klara ståndpunkt efter utvärdering är att vi skall skapa en anläggning som till allra 
största del uppfyller kraven för ekologisk produktion men som mot bakgrund av 
ovanstående inte kan göra det fullt ut och på alla punkter. Det innebär att anläggningen 
som helhet inte kan klassas som ekologisk för närvarande. Det är dock möjligt att med 
rimliga medel anpassa anläggningen till att fullt ut klara de EU-ekologiska kraven om 
förutsättningarna skulle förändras framöver. I bilaga beskrivs anläggningen mer i detalj 
samt de avdelningar och delar som uppfyller de EU-ekologiska kraven.

Det är i första hand av pedagogiska skäl i kombination med säkerställande av elevernas 
säkerhet som vi kommit till denna slutsats.
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Ekonomiskt är detta ett något sämre alternativ då det blir en viss merkostnad vid 
investering för att uppfylla de ekologiska kraven men som vi inte får igen i form av ett 
mervärde då våra grisar inte kommer kunna klassas som ekologiska. Vi har dock tagit 
höjd för denna merkostnad i investeringsäskandet och det ligger väl inom ramen för vad 
vi klarar av. När det gäller produktionskostnaden så är vår bedömning att den inte 
påverkas negativt med denna lösning. Möjligen kan den få en positiv effekt på sikt.

Miljömässigt och ur djurhållningssynpunkt uppnår vi ändå många positiva effekter även 
om produktionen i sin helhet formellt inte klassas som ekologisk.

Ulrik Svensson
Verksamhetschef, Stora Segerstad Naturbrukscentrum
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Regionledningskontoret Regiondirektören 

Lars Wallström 

A 

Ann 

 

  

Regionens konstverk – Kontrollmoment 5, Intern 
kontrollplan 2019 

1. Bakgrund och syfte 
Den konstnärliga gestaltningen i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att 

skapa attraktiva miljöer för besökare, patienter och personal. Cirka 14 000 

konstverk finns i lokalerna och nya konstverk köps in kontinuerligt. Ambitionen 

är att hålla en hög konstnärlig nivå i samklang med verksamheternas specifika 

behov. 

 

De senaste fem åren har Region Jönköpings län köpt in konstverk för totalt 9 

miljoner kronor. Det sammanlagda värdet för konst uppgår enligt balansräkningen 

till 41,7 miljoner kronor i bokslutet per 2018-12-31. 

 

Vid kontrollmomentet som handlade om Region Jönköpings läns inventering av 

maskiner och inventarier och som genomfördes i början av 2018 noterades att det 

fanns svårigheter med avstämningar av bokförda värden när det gällde 

organisationens konst. 

 

Inom flera andra offentliga organisationer har det framkommit att det funnits 

brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, inventering, bokförda värden 

m m. Det är inte ovanligt att konstverk har försvunnit och det har visat sig att man 

i många fall har svårt att ha kontroll över denna typ av tillgångar. 

 

Föreliggande kontrollmomentet ska klarlägga om det finns tydliga riktlinjer och 

rutiner för inventeringar och hantering av konsten inom organisationen, samt visa 

på följsamheten till riktlinjerna. 

 

Kontrollmomentet ska även bedöma om det finns risker för att konstverk 

försvinner. 

2. Avgränsningar och metod 
Kontrollmomentet avser all den konst som köpts in av Region Jönköpings län 

(och f d Landstinget i Jönköpings län) under åren.  

 

Kontrollmomentet har genomförts via intervjuer med berörda personer inom 

Utbildning och kultur samt inom olika delar av ekonomifunktionen. En översiktlig 

genomgång har gjorts av tillgänglig dokumentation. Ekonomiska analyser har 

gjorts via uppgifter från ekonomisystemet och från konstmodulen i systemet 

Faciliate.   
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3. Resultat/noteringar från kontrollmomentet 
 

3.1 Styrande dokument och information 
 

I den fastställda kulturplanen för 2018-2020 framgår att Region Jönköpings län 

avsätter medel för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och 

tillbyggnad av sina fastigheter. Där framgår att Region Jönköpings län strävar 

efter att följa rekommendationen att en procent av investeringsbeloppet ska av-

sättas till konstnärlig gestaltning. Det framgår också att regionens satsningar är en 

viktig arbetsmarknadspolitisk insats för verksamma konstnärer.  

 

Enprocentsmålet har sitt ursprung i statliga ombyggnationer och tillkom där redan 

år 1937. Det har därefter även kommit att tillämpas i landsting/regioner och i 

kommuner. Det finns inga lagar som reglerar den ekonomiska avsättningen till 

konst. Enprocentsmålet är en ganska lös formulering och får anses vara en form 

av ekonomisk princip.  

 

Det varierar mellan landstingen/regionerna hur man ser på enprocentregeln. Den 

kan antingen vara en regel, en rekommendation eller en målsättning. 

 

Det finns heller inga nationella riktlinjer om hur beräkningar ska göras. Praxis har 

varit att man tar hänsyn till byggnadens art.  

 

Region Jönköpings läns riktlinjer om konst finns tillgängliga intranätet. 

Riktlinjerna är av allmän och praktisk karaktär och på denna sida finns också 

kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Riktlinjerna uppdateras 2014 och är 

inte aktuella i alla delar. Enligt uppgift pågår ett arbete med att uppdatera sidan på 

intranätet.  

 

Det finns också information under intranätets serviceportal med delvis liknande 

uppgifter. Anmälan om skadad eller stulen konst kan göras via formulär. Likaså 

kan önskemål om byte av konst göras via intranätet. 

 

På Regionen Jönköpings läns externa websida finns information under rubriken 

”Bild och form” inom avsnittet ”Kultur” som i första hand riktar sig till externa 

intressenter. 

 

Det finns inget dokument som beskriver hur registerhållning, inventeringar, 

avstämningar mot värden i ekonomisystemet ska gå till och hur dessa olika 

arbetsmoment hänger ihop.  
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3.2 Ansvarsfrågor 
 

Det är enheten Bild och form/gestaltning inom Kultur och utveckling (ingår i 

verksamhetsområdet Utbildning och kultur) som ansvarar för konsten inom 

Region Jönköpings län. 

  

Två personer har sin huvudsakliga sysselsättning med att arbeta med konst. 

Därutöver finns kulturchefen med i olika sammanhang. Utöver detta finns en 

visstidsanställd resurs för arbetet med inventering av konst. Vid större 

gestaltningsuppdrag (ny- och ombyggnationer) köps tjänster in från utomstående 

personer. 

 

Längre tillbaka i tiden har det funnits konstombud på olika ställen i 

organisationen. Denna organisation finns inte längre kvar och kommunikation 

sker nu direkt mot enhetschefer eller motsvarande funktioner i de olika 

verksamheterna. 

 

Vid större ny- och ombyggnationer finns ett etablerat samarbete med 

Regionfastigheter. 

3.3 Budgetering/anslag 
 

Sedan flera år tillbaka utgår Kultur och utveckling från att ett årligt budgetanslag 

på 1,0 miljoner kronor kan disponeras för ”allmänna inköp” av konst. Beslut 

avseende detta anslag finns emellertid inte synliggjort i investeringsbudgeten för 

2019 och heller inte i de senast föregående årens budgetar. Sannolikt har beslutet 

om detta specifika anslag fallit bort av misstag för ett antal år sedan, men 

konstinköpen har trots detta fortsatt som tidigare. 

 

Beslut kring detta investeringsanslag behöver tydliggöras inför varje nytt 

budgetår. Inköpen kan inte bygga på tradition som enstaka tjänstepersoner känner 

till, utan på fastställda, synliggjorda anslag. Det behöver finnas någon form av 

dokumentation och/eller beslutsdokument där det anslagna beloppet framgår. 

 

Ovanstående ”glapp” visar att det saknas heltäckande rutiner när det gäller 

uppföljningen av investeringsanslagen inom Region Jönköpings län. 

Avstämningen och rapporteringen av investeringsutfall mot beslutade 

budgetanslag behöver generellt sett tänkas igenom.  

 

Utöver ”de allmänna inköpen” tas separata beslut om gestaltning i samband med 

ny- och ombyggnationer. I dessa fall används 1 % av investeringsbeloppet som en 

vägledande princip. Detta har blivit mer av en praxis än en fast regel och de 

belopp som avsätts utgör inte alltid exakt 1 %. Delar av dessa anslag 

omdisponeras i ett senare skede till driftbudget för att kunna finansiera arbetet 

med planerings- och inköpsprocessen när det gäller den konstnärliga 

gestaltningen. 
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Eftersom byggnadsinvesteringar kan ha olika storlek och genom att en enskild 

investering kan avse flera olika typer av lokaler vore det en fördel om man kunde 

fastställa en princip över vilken typ av lokaler som ska ingå i det 

investeringsbelopp som ska ligga till grund för bedömningen av budgetanslaget 

för konstnärlig gestaltning.  

 

Det finns inget speciellt anslag för underhåll av konst. Rengöring, reparationer etc 

(särskilt för utomhusstatyer) måste göras för att inte konstverk ska förfalla. Man 

bör bedöma omfattningen av detta och tydliggöra hur detta långsiktigt ska 

hanteras budgetmässigt. Även ansvarsgränsen mot Regionfastigheter bör 

tydliggöras i detta sammanhang. 

3.4 Bokföring av konst i ekonomisystemet 
 

Den inköpta konsten bokförs på separat konto i redovisningen och de bokförda 

värdena kan därmed följas på ett enkelt sätt. Konst bokförs som 

anläggningstillgång. Avskrivningar (d v s värdeminskning) görs inte av konst. Det 

ursprungliga anskaffningsvärdet är således lika med det bokförda värdet så länge 

ett konstverk finns kvar. Inom regionen har samtliga konstinköp bokförts på detta 

sätt. Någon beloppsgräns för att bokföra inköpet som driftskostnad såsom det görs 

för maskiner och inventarier har inte tillämpats för konsten. 
 

I regionens anvisningar anges att inventeringar av anläggningstillgångar ska göras 

årligen och hur detta ska dokumenteras. I likhet med andra tillgångar är det viktigt 

att säkra att det bokförda värdet som finns upptaget i balansräkningen motsvaras 

av tillgångar som finns i verkligheten. Detta ska verifieras genom inventeringar 

där bokförda belopp stäms av mot de objekt som finns i verkligheten. Reglerna för 

inventeringar inom Region Jönköpings län följer de regelverk och den praxis som 

rent allmänt finns inom redovisningsområdet.  

 

Inom Region Jönköpings län finns dock ingen dokumentation i boksluten som på 

ett heltäckande sätt verifierar tillgångsposten för konst i balansräkningen. Skälet 

till detta är att det saknas ett fullständigt register eller förteckning av regionens 

konstverk. Detta har varit känt sedan tidigare. 

3.5 Attester 
 

Attester vid betalningar av fakturor följer sedvanliga rutiner inom Region 

Jönköpings län. Detta innebär att det alltid är två personer som attesterar en 

faktura. 

3.6 Löpande uppföljning av ekonomiskt utfall 
 

Ekonomifunktionen inom Utbildning och kultur sköter i samråd med berörda 

konsthandläggare den löpande uppföljningen av ekonomiskt utfall jämfört med 

budgetanslagen. Detta gäller såväl investeringsanslagen som driftsanslag för 

planerings- och inköps-processen. 

 

Det finns en god kontroll av anslagen och ett arbetssätt för att undvika 

budgetöverskridanden. 
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3.7 Moms 
 

Speciella regler råder för moms på konst. Stickprovsgranskning av fakturor visar 

att momsen hanteras korrekt. 

3.8 Försäkringar 
 

Region Jönköpings län har inte konsten separat försäkrad. Försäkringsmässigt 

ingår konsten därmed i den allmänna egendomsförsäkringen. Försäkringens 

självrisk vid eventuell stöld, brand eller förstörelse av enskilda konstverk gör att 

ersättning i normalfallet inte utgår.  

 

Region Jönköpings län har en relativt hög självrisk för att på så sätt få en lägre 

försäkringspremie. Detta är ett medvetet val utifrån en sammantagen bedömning 

och gäller för försäkringsfrågan som helhet. Separata överväganden avseende 

försäkring av konsten har inte gjorts. 

3.9 Register 
 

Sedan några år tillbaka finns ett nytt IT-system som ger förutsättningar för att 

skapa ett komplett register över alla konstverk. Systemet är en modul i ett större 

system (Faciliate) som även används för andra ändamål inom Region Jönköpings 

län (Verksamhetsstöd och service inklusive Regionfastigheter). I och med denna 

lösning finns driftservice, back-up m m löst på ett betryggande sätt. 

 

Inom enheten Bild och form finns mer än en person som arbetar i systemet vilket 

gör att det finns en övergripande back-up på användarsidan. 

 

När ny konst köps in sker registrering i konstregistret innan den placeras ut i 

verksamheten. Märkning av konstverken samt registrering av rumsbeteckning och 

en rad andra uppgifter görs så att det skapas en god struktur och förutsättningar 

för kontroll över konstverken. Det som behöver säkras är att rätt inköpsbelopp 

registreras (avseende moms och ”inramningskostnader”) så att avstämningar mot 

bokförda inköpsvärden i ekonomisystemet kan göras framöver. 

 

Överföringar av vissa grundläggande uppgifter har gjorts från ett gammalt 

konstregister vilket kan innebära att vissa uppgifter saknas eller är felaktiga. Vid 

den pågående inventeringen kompletteras de gamla uppgifterna där detta är 

möjligt så att registret efterhand blir så komplett som möjligt. I nuläget finns 

således alla konstverk med i registret, men verifiering via inventering av att de 

finns i verkligheten finns ännu inte för samtliga objekt. 

 

Det finns ett tänkt upplägg med hur det nya registret ska kopplas mot 

ekonomisystemet så att avstämningar ska kunna göras mot bokförda värden. Det 

konkreta arbetet med detta är ännu inte påbörjat. 

3.10 Inventeringar 
 

Konsten köps in för att skapa attraktiva miljöer för patienter och för personal. 

Konst finns därmed i öppna och offentliga miljöer. Detta innebär att det är 

ofrånkomligt med risker att konstverk kan förloras. Riskerna i sig är dock inget 
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skäl till att via register och inventeringar ha kontroll över konstverken och därmed 

också kunna se vilka konstverk som har förvunnit och även reglera detta i den 

ekonomiska redovisningen så att ett korrekt värde i balansräkningen kan 

redovisas. 

 

Ett problem med att skapa kontroll är de omflyttningar av konstverk som görs av 

personal ute i de olika verksamheterna. Renoveringar av lokaler, ommöbleringar, 

organisationsförändringar, lokalbyten m m försvårar arbetet med att skapa 

kontroll över vilka konstverk som finns på olika ställen i organisationen. 

 

Inventering av befintlig konst har pågått under många år. Olika personer har varit 

involverade i detta arbete och för närvarande pågår inventeringsarbetet via en 

visstidsanställd person. Verksamheten bedömer att det tar 3-4 år ytterligare innan 

all konst har inventerats. 

 

Utan en slutförd inventering går det inte fastställa ett någorlunda korrekt 

”ingångsvärde” i konstregistret och det går heller inte att verifiera att det bokförda 

värdet i balansräkningen är korrekt.  

 

Tidshorisonten på 3-4 år ytterligare för att färdigställa inventeringen känns 

alldeles för lång för att uppnå en nödvändig ”avstämningstidpunkt”. Inventeringen 

som påbörjades år 2015 skulle med nuvarande bedömning bli utdragen till år 2022 

och en pågående inventering på 7-8 år för att skapa rätt ”ingångsuppgifter” känns 

tveksam ur flera avseenden.  

 

Någon långsiktig plan finns inte över hur och när inventeringar ska ske efter det 

att den nu pågående inventeringen färdigställts. 

 

Slutsatsen blir att resursåtgången och frågan om prioriteringar bör tänkas igenom. 

Denna fråga ligger till stor del utanför enheten Bild och form som själva inte 

disponerar tillräckliga resurser för arbetet med inventeringar. 

3.11 Avstämning av bokfört värde 
 

Av skäl som framgår ovan är det i dagsläget inte möjligt att göra en avstämning 

av det bokförda värdet för konst. Nedanstående värden ger dock en indikation på 

hur det ser ut. 

 

Summa bokfört värde enligt ekonomisystemet 2019-07-31: 43,8 mnkr. 

 

Summa inköpsvärde (prissatta objekt) enligt konstregistret: 37,0 mnkr. 

 

Inköpsvärdet i konstregistret baseras på följande uppgifter per 2019-08-28: 

 

Antal objekt som är prissatta: 10 679 st (77 %) 

Antal objekt som ej är prissatta:   3 256 st (23 %) 

Totalt antal i konstregistret: 13 935 st 

 

Det bör noteras att många av objekten bara är inregistrerade i det nya 

konstregistret utifrån uppgifter i det gamla konstregistret. Bekräftelse via 
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inventering att konstverken finns i verkligheten är gjort för cirka 65% av objekten 

(augusti 2019). 

 

Det finns skäl att anta att större delen av objekten som saknar uppgift om 

inköpsvärde är gamla och att de enskilda inköpsvärdena därför är relativt låga 

jämfört med nyare objekt. Det verkar inte möjligt eller rimligt att försöka spåra 

saknade inköpsvärden för de gamla konstverk som finns med i registret och som 

verifieras genom inventering. 

 

I samband med kommande ”avstämningstidpunkt” behöver värdena mellan 

ekonomisystemet och konstregistret synkroniseras och en princip fastställas för 

hur detta ska göras. Vid detta tillfälle får man också besluta hur en eventuell 

avvikelse ska hanteras. Om det bokförda värdet bedöms vara för högt jämfört med 

konstregistrets totala värde uppstår en engångskostnad när det bokförda värdet 

korrigeras till det som fastställs som ”verkligt inköpsvärde” i konstregistret. Man 

måste då ta ställning till hur man ska prissätta de konstverk som saknar 

inköpsvärden i konstregistret. Sannolikt måste någon form av schablonmässig 

prissättning göras. 

4. Sammanfattande slutsats 
Arbetet med regionens konstverk bedrivs på ett ambitiöst sätt som till stora delar 

är välstrukturerat och välfungerande. 

 

Ekonomirutinerna avseende det löpande arbetet med budgetering, inköp och 

attester fungerar tillfredsställande. 

 

Den del som är angelägen att förbättra är att hitta ett arbetssätt så att 

inventeringar – konstregister – bokförda värden hänger ihop och kan stämmas 

av. En förutsättning för detta är att all konst är både inventerad och registrerad i 

konstregistret samt att koppling till ekonomisystemet görs.  

 

 
 

Utan detta arbetssätt kan man inte bekräfta att det bokförda värdet i regionens 

balansräkning är korrekt och man kan heller inte framöver skapa kontroll över 

vilket bortfall/svinn som kan finnas. 

 

Utöver denna huvudfråga finns vissa saker som bör övervägas och som framgår 

av förslagen till åtgärder nedan. 

5. Förslag till åtgärder 
 

Mindre/enklare åtgärder 

 

 Riktlinjerna på intranätet bör uppdateras så att de är aktuella. Arbetet är 

enligt uppgift (i augusti 2019) i stort sett redan klart. 

Inventerad konst i 

"verkligheten"

Inköpsvärden i 

konstregistret 

(Faciliate)

Bokförda värden i 

ekonomisystemet 

(Raindance)
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 Det ”allmänna investeringsanslaget” för konstinköp (som enligt praxis 

uppgår till 1,0 mnkr) måste framöver preciseras i beslut och dokumenteras. 

 

 Rutiner och rapportering av utfall jämfört med budget när det gäller 

enskilda investeringsanslag bör tänkas igenom på ett generellt plan. Detta 

ligger utanför verksamhetsområdet Utbildning och kultur och är redan en 

uppmärksammad fråga. 

 

 Överväg att göra en bedömning av nuvarande försäkringsupplägg. Det kan 

vara bra att tydliggöra vilka ekonomiska risker som finns om konstverk 

förloras jämfört med effekterna på premie/självrisk om upplägget i Region 

Jönköpings län nuvarande försäkring förändras.  

 

 Överväg att fastställa en princip för ”enprocentsmålet” som tydliggör vilka 

fastighetsinvesteringar vilken typ av lokaler som ska ingå i det 

investeringsbelopp som ska ligga till grund för bedömningen av 

budgetanslag för konstnärlig gestaltning. 

 

 Överväg att fastställa en princip för underhåll av konst och hur detta ska 

hanteras budgetmässigt. Även ansvarsgränsen mot Regionfastigheter bör 

tydliggöras i detta sammanhang. 

 

Åtgärder för att knyta ihop inventeringar – konstregister – bokförda värden 

 

 Säkra att rätt inköpsbelopp registreras i konstregistret (avseende moms och 

”inramningskostnader”) så att avstämningar mot värden i 

ekonomisystemet kan göras framöver. Fastställ en princip över hur 

eventuellt avvikande belopp för redan inregistrerade värden ska hanteras. 

 

 Förbered upplägget när det gäller kopplingen mellan det nya konstregistret 

och ekonomisystemet så att tekniska lösningar och principer är 

genomtänkta den dag kopplingen ska verkställas. 

 

 Ta fram en plan för att slutföra den pågående inventeringen. Tydliggör vad 

som krävs i arbetsformer och resursåtgång för att korta tidshorisonten som 

bedömts till 3-4 år. Fastställ en sluttidpunkt för inventeringen.  

 

 Ta fram principer avseende hur och när löpande inventeringar ska göras 

efter det att den nu pågående inventeringen färdigställts. Bedöm vilka 

möjligheter som kan finnas i ett upplägg där personal (”konstombud”) i 

verksamheterna utifrån instruktioner samt listor från konstregistret sköter 

löpande inventeringar på samma sätt som vid inventeringar av maskiner 

och inventarier. 

 

 Ta fram en princip över hur omflyttningar av konstverk i verksamheten får 

göras och hur eventuell rapportering och registrering av detta ska göras. 

Överväg nyttan med registrering av enskilda objekt per rum alternativt 

registrering enbart per avdelning/klinik eller motsvarande enhet. 
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 Fastställ principerna för hur bokförda värden och det färdigställda 

konstregistrets värden ska synkroniseras och när en ”avstämningstidpunkt” 

kan ligga tidsmässigt. Vid det tillfälle när synkroniseringen görs kan beslut 

tas angående hanteringen av en eventuell ekonomisk avvikelse. 

 

 

Huvuddelen av de klarlägganden som görs enligt ovan bör dokumenteras i någon 

form av ”rutinbeskrivning för inventeringar, registerhållning och avstämning av 

konstverk”. Detta dokument kan sedan utgöra den guide som man löpande arbetar 

efter när det gäller denna typ frågor. 

 

Det bör noteras att flertalet av åtgärderna som föreslås inte kan lösas av enheten 

för Bild och form själva. Åtgärderna berör såväl ledningsfunktion (prioriteringar, 

resursfrågor, principer) som ekonomifunktion (ekonomiska avstämningar, rutiner, 

försäkringar m m). Eftersom flera av de viktigare åtgärderna berör ekonomi- och 

ledningsfunktioner kan vara en fördel om arbetet med åtgärderna samordnas av 

någon inom staben för verksamhetsområdet Utbildning och kultur. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-155
Tid: 2019-11-08  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal B

§149 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. godkänna föreliggande förslag till handlingsplaner för den 
regionala utvecklingsstrategi 2020-2024.

2. Inspel och synpunkter lämnas vid nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas 
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 
strategin

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2020-

2024

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Information i ärendet lämnas till presidiet. Presidiet föreslår att 
inspel och synpunkter kan lämnas vid nämndsammanträdet.

Dan Sylvebo anmäler att han inte deltar i beslutet och återkommer 
till nämnden.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-155
Tid: 2019-11-08  kl.09.00-12.10

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-09 RJL 2019/2400

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Handlingsplan för Regional 
utvecklingsstrategi 2019-2024
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen 

 godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas fram utarbetas en 
handlingsplan för strategins sex delområden. Denna ska stödja och ge kraft i 
arbetet med genomförandet av strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart 
fjärde år.

Information i ärendet
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 (RUS) 
påbörjades 2015 och planeras vara klar i slutet på 2019. 
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet 
fokuserar sitt arbete för att genomföra strategin kopplas handlingsplaner till 
insatsområdena i strategin som omfattar; en hållbar region, en attraktiv region, en 
smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region.
Detta ligger i linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete 
med prioriteringarna och bidrar till den röda tråden genom styrsystemet. 

Arbetet med handlingsplanens olika områden har genomförts i samverkan med 
kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University och 
övriga viktiga aktörer i länet med koppling till genomförandet av 
handlingsplanen. Handlingsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-2024

Beslut skickas till
Regional utveckling 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2400

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson 
Enhetschef Regional utveckling
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HANDLINGSPLAN EN 

HÅLLBAR REGION 

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

Antagen 2019-11-01?
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Handlingsplan för en hållbar region
Mål
2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Globala mål som är aktuella för målet:
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Formuleringarna i RUS
För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av 
arbetet och att länet genom samhandling utvecklas 
till en förebild i genomförandet av målen. Medvetet 
individuellt och kollektivt ansvarstagande och 
förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5- 
gradersmålet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa 
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och 
tillgängligt län.

Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans 
för olikheter och att människors lika värde värnas. 
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en 
naturlig del av den långsiktigt hållbara 
utvecklingen.

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 
tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av

livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat 
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar 
till nya produkter. Levande landsbygder och 
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i 
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, 
skydd mot ytföroreningar och en avancerad 
vattenrening.

Delstrategier:
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser.

2. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag.

3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv 
och samhälle.

4. Säkerställa att länet står väl rustat och är 
motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer extremväder.

5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället.

6. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion.

7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av 
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.

8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög 
livskvalitet 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 
har stor betydelse för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings 
län hållbart.
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Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov – det är en hållbar 
utveckling1.

All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en 
långsiktigt hållbar utveckling och de globala mål 
som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till 
regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att nå en hållbar utveckling internationellt, 
samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Denna 
regionala handlingsplan ska visa på vägen dit.
Hållbarhet är därmed en grundförutsättning i den 
regionala utvecklingsstrategin.

Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 
2030, men det finns också delar som ska vara 
uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP- 
analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 
i mål och indikatorer.

Viktiga områden som behöver utvecklas i länet är 
till exempel jämställdhet, hållbar miljö, hållbar 
konsumtion och god utbildning för alla. Det globala 
perspektivet är viktigt och det handlar både om att 
bidra till utveckling i andra delar av världen samt att 
sätta länets utveckling i ett globalt perspektiv.

Hållbarhet
Hållbar utveckling innehåller ömsesidigt beroende 
dimensioner: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska, som alla beaktas i det regionala 
tillväxtarbetet. Med basen i 
hållbarhetsdimensionerna skapas en medvetenhet 
kring de värden som är viktiga för såväl länet som 
för resten av världen och som förverkligas genom 
Agenda 2030.

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av 
människors rättigheter, likabehandling, jämlik 
tillgång till hälsa, tillgång till ett brett kulturliv, 
möjlighet att engagera sig i samhället och ett 
meningsfullt liv. Den lyfter även fram betydelsen av 
människors initiativkraft, engagemang och 
skaparförmåga, liksom betydelsen av att resurser, 
inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och 
jämställt.
Viktiga förutsättningar är en god livsmiljö och 
hälsa. En frisk befolkning är en förutsättning för 
länets utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län 
bra kommer de ha förutsättningar att klara 
vardagens krav och förverkliga sina drömmar

Den ekologiska dimensionen handlar om att 
ekosystem och kulturmiljöer ska skyddas och 
utvecklas för att ge förutsättningar för en god 
livsmiljö och för att kunna leverera de 
ekosystemtjänster som krävs för ett gott liv. 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet 
som på något sätt gynnar människan, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människans 
välmående2.

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med 
näringslivets utveckling. För den framtida 
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen 
i näringslivet och förmågan att utveckla och sälja 
nya varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa, där återvinning av resurser är en 
grund.

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största 
utmaningar.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2018” 
att för att världen ska ha någon chans att nå 1,5- 
gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere 
på ca 24 gigaton, vilket motsvarar en 
utsläppsminskning på cirka 55 procent.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 
passerats de senaste åren. I dag är koncentrationerna 
av koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.

År 2015 var också det första året då den globala 
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 
högre än under förindustriell tid.

1 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades 
i Brundtland rapporten, 1987

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)
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Länets största utmaningar för att minska 
klimatpåverkan finns inom den fossilberoende 
transportsektorn. Jönköpings län har därför ett 
tydligt behov av omställning från fossila produkter 
till förnybara drivmedel. En överflyttning till mer 
energieffektiva färdmedel och trafikslag behöver 
ske. Insatser behöver också göras för att minska den 
totala energikonsumtionen. Omställningen i vårt län 
går långsammare än i andra län. Resande med flyg, 
konsumtion och avfall är andra viktiga områden att 
arbeta med för att påverka 1,5-gradersmålet.

Miljö
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 
den. Miljön har många skyddande mekanismer för 
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 
förstöra.

Jönköpings län har en rik miljö som är viktig att 
skydda. Utmaningar som måste hanteras är bl.a. att 
stärka den biologiska mångfalden, skydda 
kulturmiljöer, minska föroreningar i luft och vatten 
och återställa förorenade områden. Länets sjöar och 
vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk 
status

Energi
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett

stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Livsmiljö och hälsa
En god livskvalitet grundas på en god livsmiljö och 
hälsa. Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och 
hälsa är något som skapas långsiktigt. I Jönköpings 
län, precis som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i 
befolkningen som genomsnitt. Utmaningen ligger i 
att alla inte hänger med i utvecklingen. Hälsan ät 
ojämlikt fördelad mellan exempelvis 
socioekonomiska grupper och geografiska områden. 
Ansvar för dessa faktorer finns på både individ-, 
grupp-, och samhällsnivå. I Jönköpings län behöver 
vi framåt fokusera mer på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön. Det 
handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och luft 
av god kvalitet och andra miljödimensioner i stad 
och på landsbygd. För att människor ska må bra och 
trivas med livet behövs också jämlika möjligheter 
till livslångt lärande, boende, arbetstillfällen, 
kulturupplevelser, god infrastruktur och en väl 
fungerande offentlig sektor.

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 
omfattande förebyggande och hälsofrämjande 
arbete i nära samverkan mellan det offentliga, 
näringslivet, civilsamhället och invånarna. Dialog 
behöver föras och behov fångas upp.

Region Jönköpings län och länets kommuner 
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, funktionsvariation, bakgrund 
och individuella förutsättningar. En hälso- och 
sjukvård i framkant med koppling till forskning och 
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.

Viktiga utmaningar att möta i länet är att arbeta för 
att möta de välfärdsutmaningar som följer med en 
åldrande befolkning. För att kunna ge invånarna den 
omsorg och hälso- och sjukvård som behövs 
åtgärder inom flera områden.

Processerna inom vård och omsorg behöver 
effektiviseras för att räcka till. Nya tjänster behöver 
utvecklas som via bredband erbjuds i hemmen och 
robotisering och automatisering behöver leta sig in 
även i välfärdstjänsterna.

Jämställd regional tillväxt3

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994. Den reviderade regionala 
utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats.

I Jönköpings län behöver arbetet för att nå 
jämställdhetsmålen i Agenda 2030 och de svenska 
jämställdhetspolitiska målen intensifieras. Ett län 
där det finns en jämn fördelning av makt mellan 
kvinnor och män är också ett län som ser allas

3 Läs mer på www.rjl.se
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kompetenser, erfarenheter och olikheter som 
tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 
involveras i alla områden inom regional utveckling. 
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 
beaktas fullt ut.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 
människor har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.

Jönköpings län är ett av de län som utvecklas 
långsamt vad gäller ett jämställt näringsliv. Insatser 
behöver därför ske för att stärka jämställdheten i 
näringslivet.

Även mångfaldsarbetet behöver öka i länet. En hög 
mångfald lägger grunden för ett attraktivt län.

De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 
förhållandet mellan staten och individen. De utgör 
en begränsning av statens makt över individen och 
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 
beaktas.

Barnkonventionen ger en universell definition av 
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Från 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 
förutsättningar.

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin.

Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 
brett föreningsliv där människor kan vara en del av 
mötesplatser och gemenskaper som skapar 
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 
En god utveckling av länet förutsätter att 
erfarenheter och kunskaper från olika människor liv 
inkluderas. I Jönköpings län ska alla känna att de 
har rätt att dela med sig av synpunkter, idéer och 
tankar kring hur vi gemensamt skapar ett välmående 
län där människor vill och kan leva, verka och bo.

Livsmedelsförsörjning och 
vattenkvalitet
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel 
är Europas lägsta, vilket innebär ett akut hot vid 
olika typer av samhällsstörningar. Att öka 
självförsörjningsgraden är därför av stor både 
nationell, men också regional betydelse. För att 
klara detta krävs en omställning inom 
livsmedelsproduktionen mot andra produktionsslag 
och mot en allt mer hållbar produktion. Det har 
också en stor betydelse att jordbruksmark värnas.

Länet rymmer Europas största drickvattenkälla: 
Vättern, men också andra viktiga ytvattentäkter som 
Bolmen och Sommen. Ett förändrat klimat riskerar 
att försämra vattenkvaliteten över tid och bidra till 
utmaningar som föroreningar och varierande 
vattenstånd. För att säkerställa vattentäkterna över 
tid behöver därför vattenkonsumtionen bli mer 
hållbar, både för människor och djur men också för 
industrin, vattentäkterna behöver skyddas mot 
föroreningar och vattenreningen behöver bli mer 
effektiv för att undvika övergödning och att 
exempelvis läkemedelsrester förorenar vatten och 
natur.
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Delstrategier:
Säkerställa ett miljömässigt hållbart län 
som minskar belastningen på miljö, 
klimat och förbrukning av jordens 
resurser
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och 
kommande generationer. För att nå dit ska vi vara 
en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom 
hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut 
som fattas ska genomsyras av en strävan att minska 
miljöpåverkan, tillämpa en hållbar 
resursanvändning samt minska klimatpåverkan.

Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling 
ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och 
de globala mål som identifierats i Agenda 2030. 
Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för 
att bidra till målen samt följa noga hur länet ligger 
till.

Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i 
den takt som behövs. Genom Parisavtalet har 
världens länder höjt ambitionsnivån och vill 
begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader och sträva efter att hålla den under 1,5 
grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka 
bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus bör 
vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade 
bränslen och alternativa energikällor.

Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i 
Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att 
bo, leva och verka här. Länet ska arbeta aktivt för 
att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda 
utmaningar som behöver lyftas fram är minska

utarmningen av den biologiska mångfalden, minska 
föroreningar i luft och vattendrag, återställa 
förorenade områden, bevara våtmarker och 
hantering av avfall.

Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av 
omställning från fossila produkter till biobränsle. 
Utveckling inom alternativa energikällor bör 
främjas.

Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag
En hållbar social utveckling i länet skapas genom 
ett samhälle där alla invånares kompetens, 
kreativitet och erfarenheter tas tillvara.

Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång 
till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, 
kunskap och kunnande som länets utrikes födda 
invånare har med sig, krävs en kraftsamling och 
gemensam och engagerad handling av alla parter. 
Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett 
inkluderande arbetsliv där individer med olika 
bakgrund deltar.

Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En 
fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett 
starkt civilsamhälle och ett jämlikt, jämställt och 
inkluderande föreningsliv som skapar en 
meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
mötesplatser som främjar civilsamhälle och 
föreningsliv.

Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och 
unga och ett större fokus på denna målgrupp är 
viktigt för att lyckas med många av de utmaningar

som länet står inför. För att barn och unga ska trivas 
i länet och ha en god livskvalitet behöver vi skapa 
en större delaktighet för denna grupp som i sin tur 
består av olika kategorier.

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i 
Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre 
samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper i 
samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns 
tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper. Fokus behöver riktas 
mot att skapa en hög och jämlik vård och hälsa i 
länet .

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och 
skyldigheter ska gälla för alla människor i 
Jönköpings län. Alla människor, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
ska ha samma möjligheter i Jönköpings län.

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle
Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra 
till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön 
eller människors hälsa. Länet ska kännetecknas av en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

För att lyckas med de hållbarhetsmål som vi sätter 
upp måste aktiva åtgärder skapas som påverkar 
strukturerna för hur vi idag producerar, konsumerar 
och återvinner våra produkter och material.

Cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi handlar om att 
skapa kretslopp där material återvinns och görs om 
till nya produkter istället för att påfresta jordens
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resurser med ännu mer råvaruuttag. Företag måste 
skapa nya modeller för att ta större miljöhänsyn, 
konsumenter måste göra mer aktiva och upplysta 
val.

Bioekonomi: Länet behöver öka fokus på att finna 
biobaserade råvaror för till exempel plaster, glas, 
textilier med mera. Vi behöver även utveckla 
biobaserade bränslen genom mer avancerad 
industriell teknologi.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling: Lyckas vi 
specialisera oss smart i länet med hållbarhet som 
drivkraft så kommer vi vända utmaningarna till 
fördelar.

Säkerställa att länet står väl rustat och 
är motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer 
extremväder
Länet behöver stärka motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till klimatrelaterade 
händelser och extremväder. Det kan handla om 
tidiga varningssystem, hur vi planerar våra 
samhällen för att kunna hantera exempelvis 
hundraårsregn såväl som extrem torka och behov av 
att fördämma eller bevattna. Elförsörjning vid 
stormar under kalla vintrar och möjlighet till svalka 
under extremvarma somrar är andra områden som 
behöver ses över för att skapa ett motståndskraftigt 
län och en god beredskap.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt 
och jämlika förutsättningar i samhället
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994.

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 
innovation. Andra grundläggande faktorer är att 
motverka den segregerade arbetsmarknaden och att 
öka pojkars måluppfyllelse i skolan.

Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i 
levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett 
jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska 
prioriteras i länet.

Skapa förutsättningar för ett individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion
För att kunna bidra till det hållbara samhället 
behöver fler förstå hur vi bör agera. Det gäller både 
på individuell nivå och på kollektiv nivå. Genom att 
agera hållbart kommer fler att se, lära och följa efter

i mer hållbara livsmönster. Kommunikation och 
dialog är viktiga kompletterande verktyg för att 
skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Olika 
insatser behöver ske för att öka fokus på 
konsumtionsmönster, livsmedel, resor, produkters 
hållbarhet, uppvärmning och avfallshantering.
Viktiga variabler att ha med i arbetet är genus, ålder 
och bakgrund.

Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga i all 
upphandling, inte minst inom offentlig sektor. Stor 
vikt bör läggas på att undanröja hinder för att kunna 
tillämpa hållbarhetskriterier i all upphandling.

Säkerställa en ökad hållbar produktion 
av livsmedel och en god vattenkvalitet i 
hela länet
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 
2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är 
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar 
hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar 
produktion av mat som kan leda till fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.
Detta är även målet för Jönköpings läns regionala 
livsmedelsstrategi. Den regionala 
livsmedelsstrategin har fem fokusområden: 
produktion, innovation, göra affärer, attityder, 
självförsörjningsgrad.

En ökad livsmedelsproduktion kommer också 
medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. 
Därför är det särskilt viktigt att fokusera på en 
omställning till mer klimatpositiva grödor som 
möter konsumenternas efterfrågan och behov, på 
bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt
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omställning till biobaserade bränslen och eldrivna 
fordon.

Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker 
har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet 
troligen kommer medföra stora utmaningar för 
vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda 
olika vattentäkter i landskapet och begränsa 
vattenanvändningen.

Det finns en stor framtidstro hos länets 
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända 
utmaningarna till fördelar.

Skapa förutsättningar för god hälsa och 
hög livskvalitet i hela länet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 25, beskrivs att:

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard 
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, 
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 
annan förlust av försörjning under omständigheter 
utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild 
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall få samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom 
äktenskapet.

Rätten till hälsa ingår också i konventionen för de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 
(ESK-konventionen).

Förutsättningar för bästa möjliga hälsa och 
livskvalitet skapas i en växelverkan mellan 
individuella, resursmässiga och strukturella 
förutsättningar, samhällets skyddsnät, egenvård och 
hälso- och sjukvård. För att säkerställa en god hälsa 
och klara välfärdsutmaningarna över tid behöver 
förutsättningarna för människors egenvård stärkas 
och ett större fokus behöver läggas på det 
förebyggande arbetet med de faktorer som bidrar till 
hälsa och livskvalitet som arbete, social  
inkludering, möjlighet att påverka sin livssituation, 
meningsfull fritid och en hälsosam livsstil.

Säkerställa invånarnas tillgång till god 
vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och 
de tre akutsjukhusen har stor betydelse 
för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad
Det är av stor betydelse för samhällets 
sammanhållning att alla invånare i länet känner att 
de har likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv, 
oavsett individuella förutsättningar. Detta gäller inte 
minst tillgängligheten till hälso- och sjukvård.

Folkhälsoarbetet behöver nå människor tidigare och 
bidra till förändrade beteenden i syfte att nå en

bättre hälsa och en högre livskvalitet. Mer vård 
behöver utföras i hemmet där kommunernas roll får 
en ökad betydelse vilket ställer krav på 
digitalisering, samverkan och kompetensutveckling. 
En förflyttning från specialistvård till primärvård 
behövs för att utnyttja de gemensamma resurserna 
på bästa sätt, tillvarata medarbetarnas kompetens 
och organisera vården för största möjliga 
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet.

För att säkra en tillgänglig och likvärdig hälso- och 
sjukvård är det av avgörande betydelse att vården 
erbjuds med likvärdig tillgång och kvalitet i hela 
länet.

Vården och sjukhusen med deras kvalificerade 
arbetstillfällen och karriärmöjligheter bidrar till 
länets attraktivitet och en breddad arbetsmarknad, 
vilket bidrar till en god tillväxt och utveckling i hela 
länet.

Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar för att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län ett hållbart län
För att nå målet behöver väl fungerande samverkan 
etableras inom länet och mellan alla aktörer.

Vi behöver även etablera ett väl fungerande 
ledningssystem för den regionala 
utvecklingsstrategin
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Länet kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala miljömålen, internationella 
överenskommelser och Sveriges miljömål.

1. Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Fler invånare i länet är delaktiga och känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling 
Fler invånare känner tillit till det demokratiska systemet.

Fler invånare i länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa.

Samverkan har utvecklats för ett starkt totalförsvar och ett tryggare samhälle

2. Skapa en hållbar social utveckling 
för människor och företag

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

3. Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och samhälle

Fler företag utgår från en cirkulär affärsmodell och delningsekonomi

Samverkan mellan aktörer i hela länet har vidareutvecklats för en god beredskap4. Säkerställa att länet är väl rustat 
och motståndskraftigt inför 
klimatförändringar och extremväder Den långsiktiga och proaktiva samverkan för en robust samhällsplanering har stärkts

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna5. Ge förutsättningar för individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion Antalet företag i länet som kan leverera till offentlig sektor har ökat
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Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
En ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i syfte att bidra till en ökad självförsörjningsgrad i 
länet.

6. Säkerställa en ökad hållbar 
produktion av livsmedel och en god 
vattenkvalitet i hela länet Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten

Fler invånare i hela länet uppfattar vården jämlik7. Skapa förutsättning för god hälsa 
och livskvalité i hela länet.

Fler invånare i hela länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa

Ökad samverkan för att profilera länet med fokus på en förbättrad kompetensförsörjning8. Säkerställa invånarnas tillgång till 
god vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor 
och de tre akutsjukhusen har stor 
betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.

Ökad gränsöverskridande spridning av kunskap och goda exempel mellan hälso- och sjukvård och näringsliv 
för digitalisering och innovationer

Fler organisationer och företag som är jämställda i länet

Fler organisationer och företag med hög mångfald bland medarbetare

Fler jämställdhetsintegrerade organisationer i länet

9. Säkerställa en jämställd regional 
tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället

Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund har tillgång till likvärdiga resurser som erbjuds i 
länet.

10. Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart

Etablerad, väl fungerande och effektiv samverkan mellan alla aktörer i länet
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HANDLINGSPLAN 

EN ATTRAKTIV REGION 2020-

2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

61



Handlingsplan för en attraktiv region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region; en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De söker en öppen, inkluderande, 
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende 
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En 
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar 
ännu fler.

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer, ett rikt utbud 
av kultur och hälsofrämjande fritidsaktiviteter, 
tillgång till livslångt lärande, attraktiva och 
utvecklande arbetstillfällen, attraktiva och väl 
dimensionerade boenden, tillgång till god förskola, 
utbildning, omsorg och sjukvård, lett till att hela 
länet utvecklas och är attraktivt att bo, verka i, 
besöka och flytta till.

Delstrategier:
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital
2. Stärka trygghet och tillit i samhället

3. Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration i samverkan med 
civilsamhället

4. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft.

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö

6. Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald

7. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad 
och landsbygd

8. Driva en hållbar digital utveckling
9. Skapa, upprätta en samverkansmodell med 

civilsamhället

,

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla
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Attraktivitet och livsmiljö
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region. Det är människor som bidrar med 
kompetens, som driver företag och som investerar 
kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter 
att kombinera ett bra boende med bland annat 
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.

För att vara ett attraktivt län behöver arbete 
tillsammans med kommunerna, omkringliggande 
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och 
systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som 
människor vill leva, bo, besöka och driva företag i, 
oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund 
i övrigt.

Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer 
och det är bara när arbetet sker tillsammans 
människor och företag kan erbjudas attraktiva 
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, 
kommersiell- och offentlig service, kultur och 
naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 
delar i en attraktiv miljö.

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte 
minst turism.

Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 
hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 
och bostäder är viktiga tillgångar.

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 
behöver genomsyra alla prioriteringar och 
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 
som människor vill leva, verka och bo i och besöka.

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 
känna sig delaktiga i det län som de lever och 
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 
förutsättningarna i länet genom dialog och 
samverkan.

Attraktivitetsarbete innebär även 
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
att bygga relationer till grupper som länet vill nå 
och att leva upp till det som marknadsförs både i 
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 
stark identitet.

Livsmiljöer
Det som bidrar till attraktivitet och god livsmiljö är 
inte nödvändigtvis samma saker för alla grupper, 
med det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 
virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik,

natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 
livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 
sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 
rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 
Attraktivitet och god livsmiljö handlar också om att 
kunna erbjuda natur, vatten och luft av god kvalitet 
och andra miljödimensioner i stad och landsbygd, 
inte minst för att kunna utveckla besöks- och 
turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 
verka och bo i hela länet, både i stad och på 
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 
att attrahera människor att bosätta sig på 
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 
infrastruktur både för transport och digitala 
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 
möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 
tillvara.

Kulturliv
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång till 
kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län ska 
alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och skapa 
kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång till de 
kulturupplevelser som erbjuds och tillgängligheten 
ska vara god för länets alla invånare, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar.
Jönköpings län ska vara en plats där alla får plats

,
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och där en jämlik tillgång till olika fritidsaktiviteter 
inom olika områden finns att tillgå. Att ha en bred 
tillgång till fritid och föreningsliv möjliggör även en 
god inkludering av utrikesfödda, genom de

mötesplatser som skapas inom föreningslivet 
välkomnas alla oavsett bakgrund, intressen, 
erfarenheter eller kultur. Det starka civilsamhället 
och föreningslivet är viktiga tillgångar för länet för

att lyckas med integration och inkludering av 
nyanlända.

,
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Delstrategier
Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital i hela 
länet
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 
på landsbygden.

En smart utveckling –oavsett om det handlar om 
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur är 
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 
tenderar att jämna ut förutsättningar som service 
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 
med post- och paketutlämning, drivmedel och 
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 
attraktivt län. För att lyckas med denna

utvecklingsstrategi över tid krävs det kraftsamling 
från samtliga aktörer i länet.

Stärka trygghet och tillit i samhället
Känslan av fysisk och social trygghet är central för 
att invånarna ska uppleva länet som Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Ett 
tryggt och säkert län kan beskrivas som ett län där 
det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
Arbetet behöver därför fokuseras på 
brottsförebyggande insatser, skydd mot olyckor och 
krisberedskap.

Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, 
kreativitet och integration i samverkan 
med civilsamhället
För att människor ska trivas, må bra och vilja bo 
kvar i vårt län behöver man kunna mötas.
Det saknas ofta både fysiska och virtuella 
mötesplatser där man kan mötas över språk- och 
generationsgränser. Detta är särskilt viktigt i vårt 
samhälle där många lever i singelhushåll.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt ta vara på möjligheten 
till nya mötesforum som skapar inkludering och 
utveckling.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 
det finns föreningar, organisationer eller kommuner 
som arrangerar och skapar förutsättningar för 
föreningslivet och dess aktiviteter. Inom 
föreningslivet så finns det möjlighet till fler 
naturliga mötesplatser

Många fritidsaktiviteter är beroende av ideella 
krafter, något som många föreningar vittnar om allt 
större utmaningar att rekrytera.. Här kan vi ta ett 
större samlat grepp mellan, det privata, offentlig 
och ideella. För att skapa fler meningsfulla och 
inkluderande mötesplatser Jönköpings län behöver 
alla, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, på ett jämlikt och tillgängligt sätt 
kunna ta del av och påverka förutsättningarna i 
länet genom dialog och samverkan.

Se möjligheter i förändring och bidra till 
organisationers förändringskraft.
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 
konsekvenser för länets möjlighet till 
kompetensförsörjning över tid. Jönköpings kommun 
fortsätter att växa, vilket kan innebära en möjlighet 
för länet då en inom-läns-urbanisering tillsammans 
med goda transportmöjligheter inom länet skulle 
kunna bromsa en utom-läns-urbanisering som 
riskerar att dränera länet på ung och kvalificerad 
arbetskraft. Det finns även en urbaniseringstrend 
inom länets övriga kommuner där många 
framförallt unga väljer att flytta till kommunens 
huvudort. Vårt län stor inför stora 
omställningsutmaningar inom näringslivet med stor 
traditionell industriell produktion.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga 
på arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad
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brist på arbetskraft under överskådlig tid. Det är av 
högsta vikt att länets aktörer, det offentliga och 
privata samordnar kraftfulla långsiktiga aktiviteter 
som stödjer omställningsarbetet.

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 
starka mellanregionala infrastrukturstråk som 
höghastighetståg och vägtrafikstråk med välutbyggd 
infrastruktur för biodrivmedel, attraktiva tätorter 
och snabb och flexibel inomregional kollektivtrafik. 
Men också länets relativt glesa geografiska 
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 
natursköna miljöer och vattendrag kan i 
kombination med ett välutbyggt bredband, 
utbyggda servicepunkter och en välfungerande 
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 
länet.

Skapa en öppen, inkluderande, 
jämställd och barnvänlig livsmiljö.
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 
världen. Det ställer nya krav på samhället för att 
möta invånarnas olika behov, önskemål och 
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 
driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 
invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.
Eftersom det finns flera saker i vår livsmiljö som 
kan påverka vår hälsa är det viktigt att främja en 
god livsmiljö som är tillgänglig för alla 
medborgare. Barn och unga tar plats. De behöver 
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till

utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande 
och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld. Öppna tillgängliga och säkra miljöer bidra 
till attraktivitet för en plats/region. För att upplevas 
och vara en god plats för inkluderande och 
jämställda livsmiljöer så är det av största vikt att 
länets samtliga aktörer våga utmana gamla normer 
och tankesätt. Civilsamhället, näringen och det 
offentliga i länet kan och måste samverka för att 
skapa goda livsmiljöer som i förlängningen 
genererar god hälsa och livskvalité.

Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 
handlar om faktorer som ett rikt och varierat 
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen 
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 
avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt 
för att länets nuvarande befolkning ska uppleva 
länet som attraktivt. Det är också av central 
betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här 
idag och de som bor i större städer.

Det offentliga behöver bidra till att stödja 
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 
möjligheterna att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 
och för besökande och turister Besöksmål

Utveckla attraktiva besöksmål i både 
stad och landsbygd.
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 
allt ifrån historiska platser och miljöer.. Länets alla 
besöksmål har därmed stora möjligheter att både 
erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad 
fritid men också att locka turister och andra 
besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor 
även för länets invånare. Det finns även många 
aktörer så som föreningar och kommuner som bidra 
med rikt utbud av evenemang som lockar till sig 
deltagare och besökare utanför länsgränsen

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, 
länets aktörer bör se det som en möjlighet och 
positiv utmaning till att utveckla kultur och 
fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk 
välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en 
förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt 
nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett 
mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och 
likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar
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stadsbyggnadsprocess och en effektiv och innovativ 
välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e- 
förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och 
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 
miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring

frågor som hälsa och omsorg. Sammanhållen digital 
service som baseras på samverkande processer och 
gemensamma lösningar innebär att välfärden kan 
erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov 
och livshändelser. Samtidigt finns det i städerna 
stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett 
effektivt sätt – till exempel genom effektiva 
infrastrukturlösningar och genom att den byggda 
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av 
många. Länet har stora möjligheter att gå före i en 
hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta 
vara på innovationskraften och på de tekniska 
verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens 
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, 
offentliga och ideella insatser. Nationella bredbands 
och digitaliserings strategier ligger till grund för 
regionens framtida strategi.

Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället
Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. 
Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och 
avtala ett samverkansupplägg som ger länets aktörer 
ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar 
och möta upp utmaningar. Det finns ett stort värde i 
engagemanget från civilsamhället. Det ger 
möjlighet till involvering och integrering i 
utveckling av vår gemensamma plats.
Civilsamhällets aktörer enskilda individer få 
inflytande i olika samhällsfrågor, demokratin stärks, 
Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla 
perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra 
livsmiljöer.
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Befolkningstillväxt i hela länet

Växande näringsliv i hela länet

Förbättrade förutsättningar för fler invånare som verkar och bor på landsbygden

1. Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital

En större statlig närvaro och fler arbetstillfällen i länet.

Samverkan för ett starkt totalförsvar har utvecklats

Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats

2. Stärka trygghet och tillit i samhället

Känslan av trygghet och ökad tillit mellan människor har stärkts

Befintliga mötesplatser vårdas och utvecklats i samverkan med det offentliga, civilsamhället och näringslivet3. Skapa Meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration, i samverkan med 
civilsamhället

Innovativa mötesplatser har skapats i samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet

En regional omställningsplan för länets kompetensförsörjning har skapats4. Se möjligheter i förändring och– bidra till 
organisationers förändringskraft

Den levande landsbygden utgör konkurrensfördel för länet

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö.

Länets aktörer skapar förutsättningar för bästa möjliga livsmiljö för samtliga invånare

Kultur- och fritidsutbudet är närvarande och tillgängligt för alla i hela länet
Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud 
som präglas av jämlikhet och mångfald

Förutsättningar för ett levande, spontant och kreativt kultur- och fritidsutövande är goda

Utveckla attraktiva tillgängliga besöksmål i
både stad och landsbygd

Länets fulla potential inom besöksnäringen används

,
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Besöksmålen i länet nyttjas i högre grad av länets invånare

Antalet besök till länet ökar

Digitaliseringen skapar en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare

En hållbar digital utveckling drivs för länets näringsliv och offentliga aktörer

Driva hållbar digital utveckling

Det digitala utanförskapet minskar

Civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete stärks i nära samverkan med länets kommunerSkapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället

Invånarnas engagemang tas tillvara som en viktig resurs i utvecklingen av vårt län

,
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HANDLINGSPLAN 

EN TILLGÄNGLIG REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

70



Handlingsplan för en tillgänglig region
Mål
I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att 
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för 
människor i livets alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt 
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för

1 Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per 
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart 
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller 
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar

hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets expansion, 
kommunikationer och möjlighet att nå marknader 
inom och utom landet.

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt1 resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen.

tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller 
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen 
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt 
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 
hundraprocentig mobiltäckning.

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 

boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl 
persontransporter, som godstransporter.
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4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och strategiska 
hamnar.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring

och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor, 
transporter, logistik och turism.

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen.

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genomtillgång till höghastighetsuppkoppling

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
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Samhällsbyggnad och 
tillgänglighet
Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 
län har mellan de tre storstadsregionerna är en 
strategisk tillgång. Jönköpings län kan vara ett nav 
när det kommer till transport och infrastruktur. För 
att ytterligare stärka den potentialen behöver länet 
arbeta för en ökad tillgänglighet för arbetspendling 
och transporter inom länet. I och med 
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 
län som ett viktigt nav med tre stationer, kommer 
länets möjligheter till tillväxt och attraktivitet att 
öka. Internationella jämförelser visar att tillväxten 
kring en höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 
mils radie, vilket skulle omfatta större delen av 
södra Sverige. Länets samtliga kommuner kommer 
att gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar 
för regionala höghastighetståg kommer att 
utvecklas.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
med jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar 
stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 
innovationskraften och på de tekniska verktyg som 
idag finns tillgängliga.

Att digitalisera kollektivtrafiken och länka samman 
uppkopplade fordon med intelligenta 
transportsystem (ITS) har stor potential. ITS 
innebär att olika transportformer sammanförs med 
fysisk digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken 
mer integrerad, oberoende och anpassad efter 
passagerarna.

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 
ekosystem som stödjer olika aktörer och 
multimodala transporter kan innovativa lösningar 
skapas som gynnar passagerarna, ökar 
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 
bidrar till en hållbar miljö.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden är en värdefull tillgång med stor 
utvecklingspotential. Ett övergripande mål för länet 
är livskraftiga landsbygder med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar 
utveckling i hela länet. Landsbygderna har en 
central roll när det gäller en hållbar tillväxt.

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för 
samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden erbjuder 
miljöer för attraktiva permanent- och 
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 
om en levande landsbygd där människor vill och 
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 
tankställen och inte minst till arbetstillfällen.

Det behövs också god mobiltäckning och goda 
möjligheter till bredband. Landsbygdsutveckling 
kan därmed inte ske utan människor som har 
möjligheter till och trivs med att bo på landsbygden.

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden behöver det finnas möjlighet till 
attraktiva och högkvalificerade jobb på landsbygden 
och där inte bara inom de traditionella gröna 
näringarna.

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 
attraktiva förutsättningar för boende på landsbygden 
som lockar fler grupper än de som bor på 
landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 
faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 
En viktig målavvägning att hantera är den kring 
jordbruksmarkens användning för 
livsmedelsproduktion.

Kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 
av en väl fungerande digitalisering, post- och 
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 
besök på serviceställen. Avgörande för 
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar

Tillgång till hälso- och sjukvård  
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Infrastruktur och transportsystem
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En god tillgänglighet skapas genom bland annat 
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
mellan stad och land och att skapa förutsättningar 
för företag och kompetensförsörjning. Den 
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 
tas tillvara på genom att säkerställa en god 
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 
transportsystem.

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 
attraktiva miljöer är helhetssyn och 
sektorsövergripande samordning. Samordningen 
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 
transport, informationsteknik, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 
knyter samman platser dit människor vill resa, och 
att bredband finns som gör det möjligt att använda 
internet, är viktigt för alla delar av 
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska bidra till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
länet.

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik 
också över länsgränserna för att knyta samman de

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 
utvecklingen av transportsystemet måste även möta 
andra behov än arbetspendling. Människor behöver 
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 
Näringslivet behöver godstransporter för 
tillverkningsindustrin, och persontransporter för 
tjänstenäringar såväl som besöksnäringen. För ett 
hållbart transportsystem behövs också ett utökat nät 
av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.

Infrastruktur och transportsystem måste vara 
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 
och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 
glesa geografiska strukturer är en utmaning och 
näringslivets behov av snabba och säkra transporter 
behöver säkerställas för att länets utveckling och 
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 
transporter behöver i högre grad gå via tåg framöver 
för att vara hållbara varför förutsättningarna för 
multimodala transporter behöver säkerställas i hela 
länet. För bland annat skogsnäringen har vägarnas 
bärighetsklassningar betydelse och för stora delar 
av länet kan hastighetsbegränsningar på vägnätet 
vara en konkurrensnackdel. För att säkerställa 
hållbara transporter behöver ladd- och 
drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det gäller 
avancerade biodrivmedel i hela länet.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik kan innebära en ökad 
tillgänglighet för arbetspendling, samtidigt som 
utsläppen från fordonstrafiken kan fortsätta minska. 
En förutsättning för att detta ska vara attraktivt är 
dock ett välutbyggt cykelbanenät i länet så att dessa 
transporter kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 
väljer att uppleva Sverige på cykel. Länet har flera 
av de förutsättningar som krävs och cykelturismen 
ökar, inte minst kring Vättern. För att vara ett 
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 
inom rimliga avstånd och tillgång till 
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 
boende och mat.

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 
rida. Nät av ridleder, parallellt med vandringsleder, 
kan leda till stärkt besöksnäring särskilt i kulturellt 
och historiskt intressanta landsbygder.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 
2035. För att säkra länets biltransporter behöver 
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen utvecklas i hög 
takt

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 
oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa 
mellan studier, arbete och boende. Detta är en 
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av
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kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. 
Även för besöksnäringen är ett välfungerande 
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik  
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 
spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya 
stambanor för höghastighetståg.

Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet 
handlar främst om att hela nätet inte är elektrifierat 
och att underhållet av järnvägen är eftersatt.

Höghastighetståg  
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är 
central för länets utveckling både när det gäller 
resor och kompetens. För att öka den interregionala 
och långväga tillgängligheten är nya stambanor för 
höghastighetståg en nödvändighet.

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 
möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att 
de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, 
men banan frigör också kapacitet i det befintliga 
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra 
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland 
annat är en förutsättning för logistiknäringen.

Tåget har även många andra fördelar gentemot 
flyget och kortade restider kopplar ihop länet med 
Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, 
men också norra Europa som blir en naturlig del i 
en större funktionell region.

Flyget och flygtrafiken
Flyget är och kommer att vara av stor betydelse för 
snabba transporter över stora avstånd. Därför är 
flygplatsen och flygtrafiken av betydelse för länets 
utveckling. Flygets klimatpåverkan är dock 
problematisk varför insatser behöver göras för att 
säkerställa ett fossilfritt flyg och minska 
höghöjdseffekten.

I kombination med fossilfria bränslen, kraftiga 
effektiviseringar, effektivare sätt att flyga och att 
använda luftrummet kan flygets utsläpp minskas 
avsevärt. Nya stambanor för höghastighetståg 
knyter samman länet med de stora flygplatserna 
Arlanda, Kastrup och Landvetter samt möjliggör att 
utsläppen från marktransporter i samband med 
flygresor kan minska. Därtill innebär 
höghastighetståg kraftigt minskad efterfrågan på 
inrikes flygresor, sett till erfarenheten från de länder 
som redan byggt ut järnväg för höghastighetståg.

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 
Jönköpings flygplats – både när det gäller 
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 
utveckling.

Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att 
lyckas med det krävs en sektorsövergripande 
samverkan och samplanering mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 
och boendemiljöer prioriteras i det regionala 
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 
sig mellan kommungränserna.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 
att viktig jordbruksmark skyddas, att skolor, 
förskolor och nya bostadsområden byggs där det 
finns tillgång till vatten och sanitet, vägar, 
kollektivtrafik och service, att boende, skolor, 
infrastruktur och andra förutsättningar planeras och 
dimensioneras efter de behov som finns och väntas 
uppstå utifrån demografi och andra 
samhällsförändringar och att utvecklingen blir 
långsiktigt ekologiskt hållbar. I ett socialt 
hållbarhetsperspektiv kan samhällsplaneringen 
bidra till att minska skillnaderna i befolkningens 
hälsa, bland annat genom att utveckla 
hälsofrämjande miljöer och mötesplatser i de 
närområden som har stora behov

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 
krävs det boenden för livets alla skeden. Många 
unga begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till 
länet hämmas också när utbudet av lägenheter och 
hyresrätter är begränsat. För ett lyckat arbete kring
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bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 
länet samverkar och planerar med olika 
målgruppers behov i fokus.

Jönköpings län ska kunna erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet. För 
det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

Tillgänglighet genom informations- och 
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 
och hög kvalitet en förutsättning för att samhället 
ska klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 
robust och säker. Tekniken används överallt och 
nya tjänster tillkommer löpande.

Länets invånare behöver känna till och har 
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 
Det finns stora vinster att hämta hem rent 
samhällsekonomiskt genom effektivisering, 
rationalisering och via gemensamt upphandlade 
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 
hur god tillgängligheten till bredband och 
höghastighetsuppkoppling är. Företag och 
privatpersoner ska kunna verka och bo på 
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan

erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 
ha möjlighet till i Jönköpings län.

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 
även en förutsättning för att företag i hela länet ska 
kunna ta del av digitala lösningar för 
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 
Jönköpings län ska vara ett län i framkant. Därför 
måste det ske gemensamma satsningar på fiber och 
bredband för att hela Jönköpings län ska vara 
livskraftigt och attraktivt.

Bredband och digitalisering  
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 
den standard som anges i den nationella 
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 
sammanvägda ekonomiska potential4

Digitalisering
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Artificiell intelligens och robotar 
kommer att underlätta och ta över många uppgifter 
som idag sköts av människor. Det kommer att lösa 
många av utmaningarna med arbetskraftsbrist och 
är en förutsättning för att de arbeten som bara kan 
skötas av människor kan bemannas i framtiden och 
för att lösa välfärdsutmaningarna. Digitaliseringen 
bidrar till möjligheten att bo och leva på 
landsbygden utan att välja bort attraktiva arbeten 
eller kulturella och sociala upplevelser.

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 
utmaningar. Skulle el, mobiltelefoni och/eller

internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 
fientlig makt skulle både samhället och varje 
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 
utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 
redundans42.

Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor som använder dem. 
Tillgänglighet gäller för alla människor. Ungefär en 
femtedel av landets befolkning har någon form av 
funktionsnedsättning. För dessa personer är det 
extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 
och information eller om ett bra bemötande. För att 
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 
organisationen och utåt mot medborgarna och 
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle kan ta tillvara alla 
människors förmågor och potential.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.
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Delstrategier:
Skapa attraktiva och hållbara bostäder 
och boendemiljöer för människor i alla 
livet skeenden i hela länet genom 
samverkan för hållbar, trygg och jämlik 
samhällsplanering över administrativa 
gränser
Jönköpings län ska erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet.

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

En väl fungerande samhällsplanering som tar 
hänsyn till alla invånare och som knyter samman 
länets olika delar är en grundförutsättning för hela 
länets utveckling. När många kommuner är små och 
många planeringsfrågor spänner över administrativa 
gränser ställs det krav på både mellankommunal 
och regional planering som komplement till 
kommunernas planering. Planeringsprocessen ska 
vara transparent och förutsägbar för länets invånare 
och företag. Samhällsplaneringen behöver därmed 
samordnas mellan olika aktörer på lokal och 
regional nivå för att säkerställa en hållbar 
utveckling i länet, samt ett tryggt och jämlikt 
samhälle för länets alla invånare och besökare.

Skapa hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling 
genom stärkt samverkan i 
samhällsplaneringen
Utvecklingen av smarta städer och regioner med 
digitalt drivna innovationer såsom smarta elnät, 
skräddarsydda mobilitetslösningar, nya 
applikationer, intelligenta transportsystem och 
bättre realtidsinformation ska främjas.
Digitalisering kan bidra till innovativt och effektivt 
samhällsbyggande, vilket stöds av FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Städer och regioner 
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

För Jönköpings läns del behöver arbetet med att 
utveckla och främja smarta städer och regioner 
kompletteras med perspektivet hållbar landsbygd 
med hjälp av digitalisering.

Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma 
standarder och begreppsmodeller i samverkan

Delta aktivt och drivande i arbetet för 
nya stambanor och höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska 
aktörerna i länet verka för att en höghastighetsbana 
kommer till stånd.

Länets invånare och besökare ska i framtiden ges 
möjlighet att resa med höghastighetståg för att 
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet 
men även till andra länder.

Detta öppnar upp för en utökad 
arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i

regionen genom ökat kompetenstillförsel till 
företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som 
blir attraktiva med kortare restider.

Genom att kapacitet frigörs på den befintliga 
stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till 
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.

Stärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar 
samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och 
strategiska hamnar
För att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att 
nå miljömålen behöver befintligt järnvägsnät 
upprustas, elektrifieras och underhållet behöver 
förbättras i de delar av länet där resandeunderlaget 
så motiverar eller har potential att öka.
Med ett ökat engagemang hos Trafikverket och 
länets övriga aktörer kommer en utveckling och 
modernisering av länets järnvägsnät bli möjlig.
Det är även viktigt att företag kan verka och 
distribuera sina varor och tjänster med bas i vårt 
län.
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Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar 
till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och 
länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur
För att hela länet ska kunna utvecklas krävs att 
infrastrukturen inom, till och mellan kommunerna i 
länet samt över länsgränser är god och tillgänglig.

En god infrastruktur skapar en större 
arbetsmarknadsregion och därmed får länets företag 
det lättare att rekrytera den kompetens som krävs 
för framtiden.

Det gör det möjligt för människor att bo, verka och 
ta del av fritidsaktiviteter på olika platser i länet och 
även utanför länet.

En tillgänglig infrastruktur med god standard är en 
viktig grundsten för social välfärd och en fortsatt 
hållbar tillväxt.

Utveckla infrastrukturen i länet så att 
den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik 
och turism.

För att skapa förutsättningar för att nå målen inom 
Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen 
i länet.

För att klara målen behöver det ske en förflyttning 
av godstransporter från väg till järnväg. De 
befintliga vägarna behöver dock underhållas och 
utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla 
former av miljövänliga transporter på väg kan 
underlättas.

En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar 
för ett väl fungerande transportsystem. Det ska vara 
enkelt att resa, transportera gods och turista.
Övergångar mellan olika transportslag ska förenklas 
och stimuleras.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla 
delar för jämlika möjligheter att ta del 
av och bidra till utvecklingen
Ungefär en femtedel av landets befolkning har 
någon form av funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. För 
dessa personer är det extra viktigt med ett 
tillgängligt samhälle.

Tillgänglighetsarbete kan handla om såväl fysisk 
tillgänglighet som om tillgång till utbildning och 
information eller om bra bemötande. För att lyckas 
behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och 
utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.

Skapa hållbar digital utveckling i hela 
länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling
För att alla människor ska kunna ta del av 
samhällsservice på ett jämlikt sätt, att våra företag 
ska kunna utvecklas och det offentliga effektivisera 
servicen så måste alla ha säker och snabb tillgång 
till internet. Tillgång till höghastighetsbredband är 
en förutsättning för grundläggande samhällsservice, 
delaktighet i samhället och fortsatt utveckling av 
näringslivet. Allt handlar om grundläggande 
livskvalitet för medborgarna.

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
I samverkan med länets kommuner tas 
framåtriktade strukturbilder fram för att illustrera 
länets önskade utveckling när det gäller 
samhällsbyggnad och infrastruktur .
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HANDLINGSPLAN
Delstrategi Delmål

Ökad tillgång till bostäder i livets alla skeenden

Ökad tillgång till dagligvaruhandel och service i hela länet

Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 
boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

Arbete för en hälsofrämjande och hållbar samhällsplanering

Alla i hela länet har tillgång till digital infrastruktur

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

En långsiktig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela länet

Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

Samverkan har stärkts för en motståndskraftig samhällsplanering inför extraordinära händelser

Fått ett nationellt beslut om tidplan för höghastighetsbananDelta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

Färdigställd lokaliseringsstudie

Upprustning, utbyggnad och elektrifiering av länets järnvägar har startatStärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande 
län och strategiska hamnar.

God tillgänglighet till järnvägar för tunga transporter

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

På sträckor där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Samverka för att ta fram nya lösningar som tillgodoser framtida behov av förflyttning som till exempel intermodala 
lösningar och utvecklad närtrafik

Ökad tillgång till säkra vägar i hela länetUtveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga 
resor, transporter, logistik och turism. God tillgång till en sammanhållen infrastruktur för de tyngsta transporterna
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Tillgång till förnybara drivmedel och infrastruktur för elfordon i hela länet

Utvecklad småskalig infrastruktur som till exempel vandringsleder, cykelbanor, kanotleder och ridleder

Personer med funktionsvariation har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort 
och resmål.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar 
för jämlika möjligheter att ta del av och bidra 
till utvecklingen.

Lagkrav på tillgänglighetsanpassning efterlevs

Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghasighetsuppkoppling

Alla invånare i länet har tillgång till snabbt och robust bredband

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system

Strukturbilder för länets utveckling tas fram i samverkan
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Handlingsplan 

En smart region 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en smart region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

2035 ses länet som en förebild och influencer inom 
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet, 
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling.
Omvärldsanalys och internationell samverkan har 
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de 
globala värdekedjorna1. Länets näringsliv bidrar 
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling.

1 Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och 
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade 
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad.

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och 
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära

länder eller regioner inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex. forskning och utveckling, 
produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till

affärsmodeller och smart specialisering bidrar till 
ett växande och diversifierat näringsliv.

Genom det entreprenöriella arvet har länet 
utvecklats till ett smart internationellt 
innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i

en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde. Den 
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att 
företag ska kunna konkurrera internationellt.

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion
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världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft.

Delstrategier:
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering

3. Bidra till framgångsrika små- och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
5. Säkerställa en hög sysselsättning
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-, 

näringsliv och företagande i hela länet
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering och utveckling
9. Samverka för kompetensutveckling
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Innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 
näringsliv där människors olika kompetenser är 
ovärderliga resurser och där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där goda 
förutsättningar för nyföretagande, en mångfald av 
specialiserade tjänster och tillgång på välutbildad 
arbetskraft driver på tillväxt och utveckling.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och 
varje år tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de 
mest industritäta länen i landet med många små och 
medelstora företag inom främst låg- och 
medelteknologiska industrier som i allt högre 
utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Ett varierat och breddat näringsliv skapar 
sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar 
till goda ekonomiska förutsättningar för en 
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 
utveckling av tjänstesektorn med betoning på 
kunskapsintensiva företag och ett stärkt 
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas.

Idag tappar dock Jönköpings län när det gäller 
regional potential i norden. Faktorer som bidrar till 
den negativa utvecklingen i tillväxtpotential i länet2 

är att Jönköpings län, relativt sett har:

 en långsam bredbandsutbyggnad,
 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
 många invånare som behöver socialbidrag,
 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom,
 en låg kulturkonsumtion per invånare,
 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation,
 en låg nivå när det gäller hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling,
 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation),
 en relativt låg biogasproduktion,
 en låg andel direktinvesteringar

På plussidan har länet en relativt hög 
skogsavverkning och en hög sysselsättning.

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt 
näringsliv krävs det förändringar i näringslivet.
Det krävs såväl strukturella förändringar som en 
övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan 
en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som 
alternativ till en fossilbaserad ekonomi.

I OECD rapporten 2018 görs en liknande analys 
och behovet av att öka kunskapsinnehållet i 
produktion och innovation understryks. OECD 
konstaterar också att Jönköpings län saknar IT- 
kluster vilket driver utvecklingen i andra län.

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 
med den växande globala efterfrågan på hållbara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt på 
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till 
luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar 
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder 
som främjar förändrad och förbättrad teknik och 
ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och 
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren 
av varor och tjänster måste påverkas för att dessa 
ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt över tid.

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 
en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 
koncentreras det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet inom området ”näringsliv och 
innovation” på digitalisering, områdena för smart 
specialisering, innovation samt en affärsdriven 
miljöutveckling mot en cirkulär och biobaserad 
ekonomi.

Även det offentliga står inför stora utmaningar och 
krav på en allt högre förändringstakt. Fler vård- och 
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en 
större patientmedverkan och ansvar är en 
nödvändighet för att klara de framtida vård- och 
omsorgsbehoven.

Utvecklingen går från att offentliga tjänster i form 
har varit relativt lika till att bli mer 
individanpassade samtidigt som kraven behöver bli 
allt större på en jämlik service, vård och omsorg 
oavsett vem kunden/brukaren/patienten är, dess 
situation eller vilken bakgrund den kommer från,

2 State of the Nordic region 2018
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var patienten än befinner sig och i vilken form 
service, vård och omsorg ges.
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Delstrategier:
Förstärka näringslivets och det 
offentligas innovations- och 
förändringskraft
En stark industri är av stor betydelse för länet även 
framöver men en breddning av näringslivet är en 
viktig faktor för länets fortsatta utveckling. Därför 
måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas 
och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket 
behöver ändras och företagsledarna är i huvudsak 
svenskfödda män varför företagsamheten behöver 
bli mer diversifierad.

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer 
driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, 
robotiserat och digitaliserat samhälle.

Företag ställs inför utmaningar på en internationell 
arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från 
hela världen. Innovation och kunskap är ur detta 
perspektiv nyckeln till framgång.

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt 
näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla 
sektorer samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt 
med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och 
nyttiggörs alltmer. Förnyelse och utveckling 
innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en 
lyhördhet mot marknadens förväntningar på

miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster 
som länet erbjuder. Smart specialisering innebär att 
satsa på de områden länet ligger i världsklass eller 
har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och 
diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt 
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Bidra till framgångsrika små- och 
medelstora företag med ett högt 
kunskaps- och teknologiinnehåll i 
produkter och produktion
Länets näringsliv är huvudsakligen lågteknologiskt 
med ett relativt lågt kunskapsinnehåll i produkter 
och produktion. Samtidigt är länets små och 
medelstora företag snabba att ställa om och flexibla 
i produktion och processer. Det agila arbetssättet i 
kombination med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion skulle 
innebära konkurrensfördelar på en global marknad.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Jönköpings län ska medvetet arbeta för att ha en 
arbetsmiljö i världsklass både inom privat och inom 
offentlig sektor. Med attraktiva arbetsplatser, fria 
från kränkningar, trakasserier och särbehandlingar.

Säkerställa en hög sysselsättning
Jönköpings län ska fortsätta att hålla en hög 
sysselsättningsgrad där alla människors potential tas 
tillvara och alla människor bereds möjlighet till 
arbete och sysselsättning.

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 
förnybara naturresurser från mark, vatten och 
biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 
material. Den förser marknaden med både produkter 
och tjänster som mat, dryck, ren luft och energi, 
ekosystemtjänster och klimatförbättrande produkter 
och tjänster.
Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Jönköpings län har stora och goda förutsättningar 
att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras i 
hög grad på innovation och av kunskapsintensitet. 
Jönköpings län har en omfattande och driven 
skogsindustri med en omfattande och varierad 
förädlingsindustri. Det gör att vanliga råvaror i 
bioekonomisk industri, så kallade skogsbiprodukter, 
finns tillgängliga.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 
efterfrågan genom offentliga satsningar på 
biogasdrivna fordon.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i 
hela länet
Ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv är 
lönsamt och har en större potential än motsatsen. Ett 
jämställt företagande bidrar till ett breddat 
näringsliv med fler företag inom fler branscher.
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Jönköpings län ska det vara enkelt för alla, oavsett 
kön, bakgrund eller individuella förutsättningar, att 
starta och driva företag samt att få sin affärs- eller 
produktidé prövad. För detta krävs ett öppet och 
värderingsfritt företags- och innovationsstödssystem 
som enkelt kan nås i hela länet. Detta i sin tur 
förutsätter större mångfald och transparens i 
stödsystemen för att säkerställa att alla bemöts och 
erbjuds stöttning på jämlika villkor.

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering
För att få största nytta av digitaliseringens 
möjligheter, behöver länet lära sig mer om den stora 
samhällsomvandling som digitaliseringen för med 
sig. Rätt hanterad kommer digitaliseringen att 
innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler

och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till 
del samt bättre miljö och samhällsservice.
Nuvarande lagstiftning, som vuxit fram under 
industrisamhällets villkor, begränsar till viss del 
kreativ utveckling inom digitaliseringens område. 
Samhället måste vara flexibelt i att koordinera 
digital utveckling med lagstiftning och regelverk 
utan att ge avkall på etik- och moralperspektivet.

Samverkan för kompetensutveckling
Samordning, samverkan, samarbete och 
samhandling är av avgörande betydelse för att möta 
de utmaningar som drivs av demografi, 
urbanisering, digitalisering och globalisering.
Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 
högre formell utbildning hos sina medarbetare och 
industrin robotiseras skapas utmaningar för de

invånare som har en låg formell utbildningsnivå 
men också möjligheter för tjänstenäringen att 
utvecklas och anställa. En nära samverkan med 
länets industriföretag och utbildningsanordnare är 
av central betydelse för att medarbetare ska kunna 
vidareutbilda sig under pågående anställning så att 
de kan bidra i andra roller eller inom den 
företagsnära tjänstesektorn när andelen anställda i 
industrin sjunker.

Kraven på medarbetares förändringskompetens blir 
allt högre och för ett näringsliv som präglas av 
innovation och entreprenöriellt tänkande krävs 
arbetskraft som har en stor förmåga till omställning.
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Aktiviteter och indikatorer en 
smart region

Delstrategi Förslag till delmål
Ökad investeringsgrad i innovation

Stöd för kvalitetsutveckling för företag i länet

Staten, Regionen och kommunerna tar tillsammans ansvar för att utveckla samhället genom att bidra till en bred 
arbetsmarknad för tjänstesektorn med ett högt kunskapsinnehåll.
Fler nya företag

Ett starkt företagsklimat säkerställs i hela länet

Barn och ungdomars innovationskraft/förmåga stärks,

Förstärka näringslivets och offentligas 
innovations- och förändringskraft

Fler kvinnor i ledande befattning och som företagsledare

Ökad branschbredd och ett mer kunskapsintensivt näringsliv i hela länet

Framtidssäkrat näringsliv i hela länet

Utökad tjänstesektor i hela länet

Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.

Identifierat framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering

Implementerat en smart specialiserings strategi
Tillverkningsindustrin har en ökad digitalisering och kunskapsnivå.Bidra till framgångsrika små- och 

medelstora företag- högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och 
produktion

Tillverkningsindustrin har ökat sin konkurrenskraft på de globala marknaderna.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass Länets arbetsplatser är attraktiva, inkluderande och nyskapande.
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Säkerställa en hög sysselsättning Ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad med en arbetslöshet under rikssnittet

Ökad investeringstakt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Övergång till fossilfria råmaterial i polymerindustrin

Ökad andel av fossilfritt bränsle till länets transporter

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling (bioekonomin, 
cirkulär ekonomi)

Ökad andel green tech företag i länet.

Uppnått jämställda löner i hela länet

Mäns uttag av föräldraledighet ökar.

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män

Fler kvinnliga och utrikesfödda företagare.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i hela 
länet

Alla kommuner har tillgång till och synliggjort innovationsrådgivning och företagsutveckling

Ökad forskning kring digitaliseringens möjligheter och nytta

Ökad forskning om AI, dess nytta och möjligheter
Stärkta och utvecklade verksamheter med hjälp av digitaliseringen

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering och utveckling

Ökad grad av digital transformation i hela länet

Utvecklade strukturer för kompetensutveckling under pågående anställningSamverka för kompetensutveckling

Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
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HANDLINGSPLAN 

EN KOMPETENT REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en kompetent region

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets och den offentliga sektorns behov av medarbe- 
tare och för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mel- 
lan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, 
kommunerna, näringslivet, akademi och utbild- 
ningsanordnare, Arbetsförmedlingen och arbets- 
marknadens parter säkerställs den långsiktiga kom- 
petensutvecklingen och matchningen på arbets- 
marknaden i hela länet.

2035 tas alla människors potential tillvara på arbets- 
marknaden. Matchningen mellan näringslivets och 
den offentliga sektorns behov och arbetskraftens 
kompetens är hög. Länet erbjuder landets mest 
spännande arbetstillfällen, utbildnings- och forsk- 
ningsmiljöer och lockar därför internationell spets- 
kompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras 
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras befint- 
liga kompetens kan tillvaratas.

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan ut- 
bildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer och 
näringslivet.

Strukturerna för utbildning och kompetensutveckl- 
ing stödjer näringslivets, den offentliga sektorns och 
det omgivande samhällets utveckling så att alla in- 
vånares potential och kompetens tas tillvara. Syssel- 
sättningen är hög och matchningen säkerställs ge- 
nom det livslånga lärandet.

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det livs- 
långa lärandet såväl som näringslivets kompetens- 
försörjning. Högskolan driver genom sin forskning 
och sina forskningsmiljöer utveckling tillsammans 
med näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för fy- 
siska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad.

2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk ut- 
veckling av samhället, en ökad mångfald och till 
människors möjlighet att påverkas sin livssituation. 
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Delstrategier:
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt

3. Höja den formella utbildningsnivån
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet år 2035

91



5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning

8. Etablera en väl fungerande samverkan inom lä- 
net och mellan alla aktörer
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Kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets, den offentliga sektorns och det omgivande 
samhällets behov av medarbetare samt för att kunna 
möta välfärdens utmaningar. Det riktar fokus på 
kompetensförsörjning och livslångt lärandet i form 
av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser.

I ett kompetensförsörjningsperspektiv står länet in- 
för följande stora utmaningar:

 Den formella utbildningsnivån måste hö- 
jas.

 Den stora arbetskraftsbristen måste mins- 
kas och matchningen förbättras.

 Globaliseringens, digitaliseringens och ro- 
botiseringens utmaningar måste mötas.

 Fler företag måste få en högteknologisk 
kompetens.

 Fler kunskapsintensiva tjänsteföretag 
måste etableras i länet.

Idag har näringslivet och den offentliga sektorn be- 
tydande svårigheter att anställa personer med rätt 
kompetens. Tyvärr väljer allt för få ungdomar ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan, vilket långsik- 
tigt kommer att inverka negativt på rekrytering till 
näringsliv och offentlig sektor. Yrkesprogramval 
görs också väldigt traditionsbundet. Det inverkar 
negativt på målet om ett mer jämställt samhälle.

En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförut- 
sättning för att möta arbetsmarknadens behov av ar- 
betskraft. Därför måste vi säkerställa att alla som 
påbörjar en gymnasieutbildning även slutför sin ut- 
bildning och erhåller en gymnasieexamen. Vi måste

också motivera betydligt fler ungdomar att välja ett 
yrkesprogram och uppmuntra fler att bryta köns- 
traditionella yrkesval.

Trots att kompetensbehovet är stort så står alltför 
många vuxna personer utanför arbetsmarknaden. 
För att motverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist 
samt förbättra matchningen behöver potentialen hos 
människor som idag står utanför arbetsmarknaden 
betydligt bättre tas tillvara genom olika kompetens- 
försörjningsinsatser.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången 
till arbetskraft i länet riskerar att minska under över- 
skådlig tid, samtidigt som vi vet att tillgången till 
kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en 
central konkurrensfaktor för länet i den globala kun- 
skapsekonomin. För att vända denna utmaning till 
en styrka behöver alla invånares kompetens ses, till- 
varatas och utvecklas för att kunna främja företa- 
gande, entreprenörskap, utveckla nya produkter,
processer, tjänster, affärssystem och tekniska lös- 
ningar. Tillgång till relevant kompetens är en förut- 
sättning för fortsatt utveckling av näringsliv och of- 
fentlig verksamhet i länet.

Globaliseringen, digitaliseringen och robotiseringen 
är stora utmaningar som kommer att påverka såväl 
arbetsmarknaden som individer. Med stor sannolik- 
het kommer jobb att försvinna, men samtidigt kom- 
mer nya jobb att tillskapas. Insatser som stärker in- 
dividers kompetens och beredskap till omställning 
måste därför etableras. Genom smart kompetensför- 
sörjning kan yrkesverksamma ges reella möjligheter 
att utveckla sin kompetens och möta förändringar i 
arbetslivet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft inom 
näringar som idag har arbetskraftbrist och samtidigt 
motverka en omfattande arbetslöshet bland personer 
med låg formell utbildningsbakgrund behövs omfat- 
tande insatser göras för att lyfta den formella kom- 
petensnivån i hela länet. Det behöver göras på kort, 
medellång och lång sikt. Yrkesutbildningar på 
gymnasial och yrkeshögskolenivå har på kort sikt 
en särskilt stor betydelse för kompetensförsörj- 
ningen i länet för att säkra den direkta kopplingen 
till näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av arbetskraft.

För att trygga länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande vidare- 
utvecklas. Insatser behöver startas i nära samarbete 
mellan näringsliv, offentlig sektor, kommunal vux- 
enutbildning, folkbildningens aktörer, yrkeshögsko- 
leanordnare, högskolan och övriga utbildningsaktö- 
rer. Det måste finnas väl fungerande samverkans- 
modeller för olika former av kompetensförsörjning-
sinsatser.

Jönköpings län präglas av ett stort yrkeskunnande 
och en stolt industrihantverkstradition, det som be- 
nämns informell kompetens. Denna informella 
kompetens når inom vissa områden världsklass.
Den formella utbildningsnivån i länet är dock rela- 
tivt låg. Även länets andel invånare med eftergymn- 
asial utbildning är förhållandevis låg och ligger på 
en av de lägsta nivåerna i landet. Noteras bör att 
kvinnorna i länet satsar på en treårig eftergymnasial 
utbildning i mer än dubbelt så hög utsträckning 
jämfört med männen.

Det traditionella näringslivet med fokus på industri 
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på arbets- 
tillfällen har bidragit till att högre utbildning inte
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prioriterats i tillräcklig grad. Genom en stärkt sam- 
verkan mellan kommunala lärcentra, anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar, Jönköping University 
och Region Jönköpings län skapas förutsättningar 
för att ändra den bilden och etablera ännu bättre 
möjligheter för livslångt lärande och karriärbyten.

För att länets näringsliv ska kunna hävda sig i den 
globala konkurrensen behövs fler högteknologiska 
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag etable- 
ras. Vi behöver därför öka andelen högutbildade i 
länet samt arbeta för att inkommande studenter på 
Jönköping University väljer att stanna kvar och ar- 
beta i länet efter avslutade studier. Arbetsmark- 
naden måste också vara så attraktiv att utresande 
studenter från länet väljer att återvända till regionen 
efter fullgjorda studier. Högre utbildning är en sär- 
skilt viktig förutsättning för att säkra kompetensför- 
sörjningen hos länets företag över tid.

Ett nära samarbete mellan akademin, näringslivet 
och den offentliga sektorn är avgörande för länets 
tillväxt och attraktivitet. Tillgången till högre ut- 
bildning samt forskning och innovation säkerställer 
att den kompetens som finns i länet kan tillvaratas 
och utvecklas. Det är när praktiken möter teorin 
som vi kan skapa livslångt lärande för länets invå- 
nare och samtidigt skapa ett attraktivt län att arbeta 
och bo i.

Graden av automatisering och robotisering i länet är 
relativt låg jämfört med andra industrilän och i takt 
med den strukturomvandling som länets industrifö- 
retag går igenom kommer behovet av högre formell 
kompetensnivå i form av högskoleutbildad arbets- 
kraft att öka.

Samverkan med Jönköping University har en strate- 
gisk roll för att skapa förutsättningar för ökad kun- 
skap och kompetens samt forsknings- och innovat- 
ionskapacitet i länet.
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Delstrategier
Stärka länets förmåga att attrahera, be- 
hålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för 
att kunna attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbets- 
marknad och olika samhällsfunktioner av hög kvali- 
tet. Detta är en av förutsättningarna för att uppnå 
visionen Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region.

Näringsliv och offentlig sektor har idag betydande 
svårigheter att anställa personer med rätt kompe- 
tens. Det hämmar både företagens, den offentliga 
sektorns och länets utveckling.

Arbetskraftsbristen måste mötas med en bättre 
matchning samt goda möjligheter till utbildning och 
kompetensutveckling. Regionen, länets kommuner, 
arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsak- 
törer kan i en god samverkan etablera välfunge- 
rande strukturer för utbildning och kompetensut- 
veckling som attraherar, behåller och utvecklar 
kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.

För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till livs- 
långt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra cen- 
trala och viktiga kompetensförsörjningsnoder där 
kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yr- 
kesvux, yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och 
högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbild- 
ning och kompetensutveckling. Genom digitali- 
seringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid 
dessa lärcenter stärkas väsentligt.

Länets företag måste utveckla sin förmåga att attra- 
hera och anställa högutbildade, dels genom utökad 
samverkan med Jönköping University, men också 
genom att rekrytera högutbildade från andra delar i 
landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler hög- 
teknologiska företag och kunskapsintensiva tjänste- 
företag.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser förutsätter också att länet kan erbjuda för- 
skola, utbildning samt vård och omsorg av hög kva- 
litet. Det måste också finnas god tillgång till bo- 
ende, kultur- och friluftsliv, kommunikationer, in- 
frastruktur och föreningsliv.

Stärka den långsiktiga kompetensför- 
sörjningen och matchningen för integ- 
ration och hållbar tillväxt
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analys- 
eras. Prognoser om kompetensbehov på kort, me- 
dellång och lång sikt ska regelbundet publiceras och 
utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

I en god dialog och samverkan mellan arbetsmark- 
nadens parter och olika utbildningsanordnare kan 
dessa synliggjorda kompetensbehov tillgodoses ge- 
nom olika utbildnings- och kompetensutveckl- 
ingsinsatser.

Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter och länets olika utbildningsaktörer ska säker- 
ställas genom etablerandet av systematiska och 
strukturerade samverkansmodeller.

För att lyckas med en välfungerande matchning 
måste också effektiva strukturer för validering eta- 
bleras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de

olika branschvisa valideringsmodeller som redan 
finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade 
valideringsmodeller kan leda till konkreta kompe- 
tensutvecklingsinsatser.

Höja den formella utbildningsnivån
Invånare i Jönköpings län har i förhållande till riket 
en förhållandevis låg formell utbildningsnivå, även 
om den varierar mellan länets kommuner. Länet har 
även en alltför låg andel av personer med eftergym- 
nasiala studier. Vi kan tydligt se att män halkar efter 
kvinnors eftergymnasiala studier.

För att kunna möta globaliseringens, digitalisering- 
ens och robotiseringens utmaningar måste åtgärder 
vidtas för att höja den formella utbildningsnivån i 
länet. En ökad tillgång till vuxenutbildning, yrkes- 
högskoleutbildning och högre utbildning är därför 
nödvändig.

Det handlar dels om att öka medvetenheten hos in- 
divider att förstå vikten och värdet av en ökad kom- 
petens, dels att ha en beredskap för att omställning 
och karriärbyten kommer att vara en naturlig del 
under ett yrkesliv. Det handlar också om att säker- 
ställa att länet genom olika utbildningsaktörer kan 
möta efterfrågan på ökad kompetens. Dessutom 
måste näringslivet inse nödvändigheten av att knyta 
högskoleutbildade till sina företag.

Vidareutveckla högskolans betydelse 
för länets utveckling genom fler forsk- 
nings-, innovations- och utvecklingsmil- 
jöer
Universitet och högskolor är viktiga aktörer för 
högre utbildning, forskning och innovation. Den
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långsiktiga målsättningen är att minst hälften av lä- 
nets vuxna befolkning har minst en tvåårig efter- 
gymnasial utbildning.

Samverkan mellan akademin, näringslivet och den 
offentliga sektorn måste stärkas och utvecklas. Hög- 
skolan är en viktig aktör för ökad kunskap och kom- 
petens. Genom akademins forsknings- och innovat- 
ionskapacitet kan näringslivet och den offentliga 
sektorn ges möjlighet till att stärka och utveckla 
sina produkter, processer och tjänster.

Jönköpings University är en särskilt viktig motor 
för att höja länets kunskaps- och kompetensnivå 
samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten 
i både näringsliv och offentlig sektor.

Jönköping University´s internationella profil är en 
stor tillgång för länet. Genom ökad samverkan mel- 
lan olika forskningsmiljöer kan fler forskningsklus- 
ter etableras till gagn för länets näringsliv och of- 
fentlig sektor.

Säkerställa en integrerad arbetsmark- 
nad och ett inkluderande arbetsliv
Allt för många människor står idag utanför arbets- 
marknaden och riskerar därmed att hamna i ett utan- 
förskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden 
är i huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 
utlandsfödda kvinnor med kort utbildningsbak- 
grund, personer som socialt slagits ut av något skäl 
och personer med en funktionsvariation som be- 
döms påverka arbetsförmågan på något sätt.

För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla 
länsinvånares potential tas tillvara och få en plats på

arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För 
ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största 
vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 
program i gymnasieskolan. För nya svenskar är det 
viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFI- 
undervisning samt utbildningsinsatser som leder till 
en etablering på arbetsmarknaden.

Det måste finnas utbildnings- och kompetensut- 
vecklingsinsatser som möter alla individer på den 
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas 
potential. Det är också viktigt att arbetsmarknadens 
parter tillsammans säkerställer ett inkluderande ar- 
betsliv, som utifrån vars och ens förutsättningar tar 
tillvara alla människor potential.

Ett inkluderande arbetsliv är en viktig faktor i detta. 
Vi har inte råd med att individer som har en för- 
måga att bidra står utanför arbetsmarknaden. Ge- 
mensamma lösningar och insatser bör implemente- 
ras som underlättar för alla individer att få tillgång 
till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar 
på arbetsmarknaden.

Etablera jämlika möjligheter till utbild- 
ning och livslångt lärande i hela länet
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets 
långsiktiga utveckling, tillväxt och hållbarhet. Det 
är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har 
möjlighet till en god kompetensförsörjning. Därför 
måste utbildning och kompetensutveckling finns 
tillgänglig för alla individer som har ett behov av 
mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett 
livslångt lärande är det också viktigt att det finns 
förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling 
och omskolning i alla livets skeenden.

Fungerande samverkansmodeller för utbildning och 
kompetensutveckling måste därför etableras i alla 
länets kommuner. Det ska finnas kompetensförsörj- 
ningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla 
relevanta utbildningsanordnare kan mötas till dialog 
och samverkan i syfte att ge alla länets invånare re- 
ella möjligheter till ett livslångt lärande.

Kommunala lärcentra kan här spela en stor och vik- 
tig roll för att stärka det livslånga lärandet. Det ska 
vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitali- 
seringens rika möjligheter. Vid dessa lärcentra kan 
den kommunala vuxenutbildningen samla folkhögs- 
kolor, studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt 
högskolor.

Etablera en väl fungerande samverkan 
inom länet och mellan alla aktörer
För regional utveckling är samarbete och samver- 
kan nyckelbegrepp. Det regionala ledarskapet behö- 
ver stärkas i samverkan med länets kommuner, stat- 
liga myndigheter, utbildningsanordnare, näringsli- 
vet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Till- 
sammans ska vi skapa bättre förutsättningar för reg- 
ional utveckling, som är långsiktigt hållbar både so- 
cialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Bristen på rätt utbildad personal är en av de viktig- 
aste frågorna i arbetet för regional tillväxt. För- 
mågan att attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser är avgörande för att utveckla en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Det är människor som bi- 
drar med kompetens, som driver företag och inve- 
sterar, samt medverkar till välfärdens utveckling.
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Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier 
kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar vikten 
av kompetensutveckling, livslångt lärande och för- 
måga till omställning. Den ökande globaliseringen, 
digitaliseringen och robotiseringen ställer nya krav 
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt skif- 
tande utbildningsbehov och anpassa insatser indivi- 
duellt. Förmågan att tillvarata hela arbetskraftens

kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bak- 
grund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer 
vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt 
och utveckling. Den är också avgörande för att 
säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i 
hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud 
och den efterfrågan som finns i länet står i fokus. En 
generell höjning av länets relativt sett låga formella

kompetensnivå är av central betydelse för en lång- 
siktigt hållbar tillväxt och utveckling.

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer och samverkans- 
modeller kring utbildning, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande etableras 
och utvecklas.
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.

Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner.

Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.

Det finns fler personer med akademisk kompetens i länet.

Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och ut- 
veckla kompetenser.

Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort, meddellång och 
lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

Det finns effektiva strukturer för validering på regional nivå

Det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 
och matchningen för integration och hållbar till- 
växt.

SFI-undervisning som möter arbetsmarknadens behov.

Andelen personer 25-64 år, med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska på sikt vara 50 % eller högre, för 
både män och kvinnor

Höja den formella utbildningsnivån.

Fler högskoleplatser som matchar arbetsmarknadens behov och potential i länet.
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Andelen studenter som stannar kvar i länet efter avklarade studier ökar

Andelen studenter som återvänder eller söker sig till länet efter avklarade studier ökar
Fler YH-utbildningar i länet som svarar mot arbetsmarknadens behov och potential.

Ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling har etableras.

En högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård.

Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 
utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

Ökad övergång till arbete för män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och därvid särskilt uppmärk- 
samma integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Utvecklade strukturer för en gemensam planering av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.

Etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i alla länets kommuner.

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.

Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 
pågående anställning

Det livslånga lärandet för yrkesverksamma har stärkts genom etablerade kompetensutvecklingsmöjligheter i hela lä- 
net.

Samverkansmodeller och strukturbilder finns för stärkt kompetensförsörjning i hela länet.
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Etablera en väl fungerande samverkan inom länet 
och mellan aktörer
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HANDLINGSPLAN EN GLOBAL

REGION 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en global region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt konkurrenskraftigt län

Formuleringarna i RUS
Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet.

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger

näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 
tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 
av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet.

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga 
Europa och världen, samt bidrar till att stärka 
demokrati, mänskliga rättigheter och social 
inkludering. Länet stödjer också andra länders 
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier:
1. Positionera länet på den 

internationella kartan
2. Stödja företagens 

internationaliserings- och 
exportambitioner

3. Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot 
direktinvesteringar och nyetableringar

4. Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning

5. Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

6. Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
8. Samverka för internationalisering
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Internationellt samarbete
Det är viktigt med internationellt samarbete för att 
lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och 
olikheter, för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Även för länets utveckling, både det offentligas och 
näringslivets, är det viktigt med internationellt 
samarbete för att lära av andra, dra nytta av 
varandras likheter och olikheter samt för att hitta 
nya marknader och kompetens. För att länet ska 
vara en del av de globala värdekedjorna krävs 
samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För 
länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar, nyetableringar och en ökande 
export.

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika 
betydelser beroende på utgångspunkt. Generellt 
innebär internationalisering anpassning till och 
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering 
att man skapar förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Exempelvis kan en 
produkt som är "internationaliserad" användas i 
flera kultur- och språkområden.

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 
skillnad mellan internationalisering och 
globalisering, där globalisering avser en djupare 
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan

internationaliseringen snarare avser samarbete 
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 
och internationalisering är att globaliseringen 
upphäver nationsgränsernas betydelse medan 
internationalisering betyder ett samarbete över 
nationsgränserna.

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 
vilken grad företaget är engagerat i internationella 
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 
riktningarna, dels genom en utåtriktad 
internationalisering, exempelvis export, men även 
en inåtriktad internationalisering, exempelvis 
genom import.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 
internationalisering och globalisering högaktuella. 
Exporten behöver öka liksom utländska 
direktinvesteringar och nyetableringar.

Utveckling av näringsliv och offentlighet
En nära samverkan mellan det offentliga och 
näringslivet är nödvändig för att stärka företagens 
möjligheter på exportmarknaden. Samarbete krävs 
exempelvis när det gäller att utveckla relationer 
med platser och regioner som är viktiga för export 
och affärsutbyten. Det kan handla både om besök, 
utbyten och gemensamma satsningar.

För att attrahera direktinvesteringar och 
nyetableringar är samhandling inom länet av 
avgörande betydelse. Strukturer och rutiner för att 
snabbt ta hand om förfrågningar och 
tillståndsprövningar behöver utvecklas vidare.

Det offentliga behöver arbeta aktivt tillsammans 
med företagen för att attrahera utländsk arbetskraft 
till länet och för att underlätta deras etablering i

länet. Det offentliga behöver också aktivt lära av 
andra och utveckling som drivs av internationella 
kontakter kommer bli allt viktigare.

Genomföra internationella 
överenskommelser
Behovet av internationellt samarbete och att 
genomföra internationella överenskommelser har 
ökat och är en förutsättning för att klara 
utmaningarna inom många områden. EU-samarbetet 
och Agenda 2030 visar vägen för ansvar och 
samarbete när det gäller att lösa de stora globala 
utmaningarna som exempelvis klimatet. Samarbetet 
och överenskommelser med andra är också 
avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och 
svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 
samverkan med andra länder. Sverige ska kunna 
verka tillsammans med andra och ge och ta emot 
stöd.
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Delstrategier:
Positionera länet på den internationella 
kartan
För att länet och dess företag långsiktigt ska kunna 
hävda sig i de globala värdekedjorna och en snabbt 
hållbarhetsdriven utveckling behöver länet 
positionera sig på den internationella kartan som en 
hållbar, attraktiv, internationell, kunskapsintensiv 
och expansiv region.

Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 
människor, möjliggöra för företag att expandera, 
erbjuda besökare internationellt attraktiva 
besöksmål och sevärdheter och ta tillvara 
internationella kunskaper och erfarenheter genom 
utbytesstudenter, internationell forskning och länets 
nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 
utländska aktörer och människor. Utländska 
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 
Jönköping University och besöksnäringen är några 
av de områden som påverkas av den internationella 
närvaron. Genom att synas bland annat inom 
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 
omvärlden.

Stödja företagens internationaliserings- 
och exportambitioner
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 
branscher som i hög grad påverkas av 
globaliseringens effekter, exempelvis 
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 
med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 
logistik. Det offentliga behöver arbeta tillsammans 
med näringslivet för att skapa bästa tänkbara 
förutsättningar för länets företag på den 
globaliserade marknaden.

Exportmarknaden är central för många av länets 
företag. En förutsättning för länets långsiktiga 
utveckling är att länets företag är rustade för att 
kunna ta del av och hävda sig i de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 
för att stödja företagens exportambitioner så att 
företagen fortsatt kan fungera som motor för export, 
import och handel. En ständig vidareutveckling av 
det exportstödjande systemet är av stor betydelse.

För att stödja företagens möjligheter på 
exportmarknader behövs en utveckling av relationer 
på för länets utveckling lämpliga platser och 
regioner.

Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot direktinvesteringar 
och nyetableringar
Direktinvesteringar och nyetableringar av 
utländska företag i länet bidrar med inflöde av 
kapital och skapar arbetstillfällen. För att lyckas 
attrahera utländska investerare krävs samhandling. 
Det är ofta bråttom och företagen tar inte hänsyn 
till administrativa och byråkratiska spelregler utan 
väljer att etablera sig där de känner sig som mest 
välkomna utifrån sitt perspektiv.

Ett trippel helixperspektiv är ofta en förutsättning 
för investeringarna varför goda samarbetsstrukturer 
behöver utvecklas och bibehållas över tid med det 
offentliga, näringslivet och akademin som 
samarbetspartner.

Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning
Globaliseringen påverkar också hur kultur, 
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 
aktivt delta i globaliseringen och den internationella 
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 
andra människor, med andra platser och med andra 
länder. Genom samverkan kan länet också påverka 
andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån 
perspektiven i de globala målen.

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och offentliga 
aktörer att hämta spetskompetens på en global 
marknad och länets företag får tillgång till nya 
import- och exportmarknader. Arbetskraftsbristen i 
länet gör att aktiva insatser behöver göras för att 
locka arbetskraft från andra länder. Möjligheten att 
förstora arbetsmarknadsregionen genom satsningar 
på en välfungerande infrastruktur, nya 
höghastighetsstambanor och en hållbar flygtrafik 
kan leda till möjligheter att veckopendla från 
närliggande länder.
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Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i 
relativt låg utsträckning ta del av de strukturmedel 
och de ramprogram som finns för att EU:s 
gemensamma sammanhållningspolitik och mål för 
forskning och innovation ska bli verklighet. Därför 
behöver förutsättningar skapas för att fler aktörer 
ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också 
en större medvetenhet om de transnationella 
programmen och strategierna som Interreg och 
Östersjöstrategin och fler aktörer behöver 
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning 
och innovation.

Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Region 
Blekinge samt Jönköping University och 
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma 
Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel 
om EU:s ramprogram och hur de kan användas i 
Sverige.

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora 
möjligheter, medför den också att förutsättningarna 
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Utvecklingen går allt snabbare och med ed hjälp av 
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender

och rörelser snabbt och får omedelbart stor global 
påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags 
värdegrund och ansvarstagande när det gäller 
mänskliga rättigheter, produkter och processers 
hållbarhet samt arbetsmiljö och 
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 
konsumenters val och allmänhetens syn på ett 
företag. Företagens konkurrenskraft är till stor del 
beroende av hur de kan ta till sig ny information 
och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor 
och tjänster på marknader som i allt högre grad är 
globala.

Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av 
andra kan det offentliga, näringsliv och 
civilsamhälle dra nytta av varandras likheter och 
olikheter för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Samverka för internationalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre grad 
inte bara med resten av Sverige, Norden och Europa
– utan med resten av världen. Internationellt 
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 
ska kunna möta de utmaningar som samhället står 
inför.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver 
också en stark samordning mellan olika aktörers – 
inte minst internationaliserings- och 
exportfrämjande aktörers insatser för att positionera 
länet och dess företag på den globala kartan.
Förmåga att jobba värdegrundsbaserat och hållbart 
med örat mot marken är en stark konkurrensfördel i 
det globala näringslivslandskapet.

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 
stark internationell profil och flertalet utbildningar 
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 
en hög grad av internationella studenter som väljer 
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 
internationella profilen lockar även utländsk 
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 
län måste se detta som en möjlighet att skapa 
internationella perspektiv inom fler områden med 
Jönköping University som en viktig motor för 
utveckling.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar till 
utvecklingen inom organisationen och länet men 
också till utvecklingen i andra länder och därmed 
stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen 
innebär att internationalisering kommer att bli allt 
viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara 
välfärdsutmaningen.
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Aktiviteter och indikatorer en global region
Delstrategi Förslag till delmål

Skapat en gemensam beskrivning av länet utifrån hur vi vill uppfattasPositionera länet på den internationella 
kartan

Positionerat länet som attraktivt för exempelvis investeringar, etableringar, boendemiljö och besöksmål

Stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner

Underlättat för länets företag att ta del i de globala värdekedjorna

Utveckla länets attraktivitet för och förmåga
att ta emot direktinvesteringar och 
nyetableringar

Fler internationella direktinvesteringar och nyetableringar i länet

Verkat för främjande av mänskliga rättigheter

Bedriver lärande för Agenda 2030

Fler internationella utbyten för ungdomar

Bidra till att utveckla EU och övriga världen 
i en mer hållbar riktning

Utvecklad samverkan med andra länder för kunskaps och erfarenhetsutbyte

Ökad internationalisering

Utökad arbetsmarknadsregion genom kopplingar utanför Sveriges gränser

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

Samverkan för att höghastighetsbanan blir verklighet

Ökat nyttjande av EU-medel

Tagit fram strukturer och processer för att öka förmågan att dra nytta av EU-medel

Ökad samverkan för interregionala projekt

Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

Ökat intresse för och kunskap om EU och Europa
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Underlättat för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina erbjudanden på marknaden

Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Vi samverkar kring analyser för att belysa länets möjligheter och utmaningar ur et internationellt perspektiv

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Samverkan för internationalisering

Ökad samverkan för länets internationalisering
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-155
Tid: 2019-11-08  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal B

§151 Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2020
Diarienummer: RJL 2019/2555

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom kultursamverkans-
modellen 2020.

Sammanfattning 
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i 
genomförandet av sin tredje kulturplan, och under hösten 2019 i 
planeringen av sitt tredje år inom planperioden 2018-2021. 
Nuvarande plan förlängdes av Regionfullmäktige 
2019-06-18 § 66 för att omfatta även 2021.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29
 Framställan till Kulturrådet
 Analys av andelen statliga bidrag inom 

Kultursamverkansmodellen 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Regionledningskontoret återkommer med kompletterande 
material vid nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2020.

Sammanfattning
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i genomförandet 
av sin tredje kulturplan, och under hösten 2019 i planeringen av sitt tredje år inom 
planperioden 2018-2021. Nuvarande plan förlängdes av Regionfullmäktige 
2019-06-18 § 66 för att omfatta även 2021.

Information i ärendet
Kultursamverkansmodellen har varit positiv för den kulturpolitiska utvecklingen, 
kunskapsutvecklingen inom området kultur samt för en bredare och kvalitativ 
dialog och samråd inom länet. Kontinuerliga prioriteringar och fokusområden har 
uppmärksammats och getts möjligheter till utveckling genom ekonomiska och 
strukturella insatser. Arbetet med den regionala kulturplanen har också stimulerat 
framtagande av andra strategiska utvecklingsdokument inom regionorganisationen 
och inom kommunerna i länet. Det interregionala samarbetet, kulturpolitiskt och 
verksamhetsmässigt har intensifierats med stöd i de regionala kulturplanerna.

Region Jönköpings län har inför och efter införandet av den regionala 
kulturplanen verkat för en expansiv utveckling inom kulturområdet till förmån för 
länets alla kommuner och invånare. Krafttag har tagits för att öka mängden och 
kvaliteten inom kulturområdet. Under de två tidigare planperioderna slutfördes 
och utvecklades två större utvecklingsprojekt som väckt och väcker 
uppmärksamhet även utanför länets gränser. 

1. I november 2011 invigdes Kulturhuset Spira i Jönköping med fyra scener i 
varierande storlek och med en total publikkapacitet på 1700 personer. 
Regionens egen scenkonstverksamhet samlad i Smålands Musik och 
Teater och scenkonsten i stort inom länet fick helt nya förutsättningar och 
möjligheter att utvecklas, inte bara i Jönköping utan i hela länet och i 
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samverkan med andra aktörer utanför länet. Det fria scenkonstlivet 
utvecklas också i mötet med den professionella produktionsplatsens alla 
möjligheter.

2. Under 2011 och 2016 invigdes också etapp 1 och 2 av Vandalorum i 
Värnamo. Vandalorum har under senare år stärkt sin position som 
internationellt konst -och designcentrum, och med sina nuvarande 3800 
kvm utställningsyta som grund, och med en innovativ och framåtsyftande 
utvecklingsverksamhet parallellt med utställningsverksamheten, utgör man 
idag ett nav för bild och form utvecklingen även utanför Jönköpings läns 
gränser.

Jönköpings läns museum genomförde mellan åren 2013-2014 en genomgripande 
renovering och upprustning av sina lokaler parallellt med en översyn av sin 
organisation och framtida utveckling. Denna investering i ombyggnation och 
utveckling ger museet som ett av landets största länsmuseer goda förutsättningar 
att utvecklas till nästa generations museum. 

Grenna museum har kontinuerligt mottagit regionala utvecklingsmedel för att 
utvecklas till ett av landet viktigaste platser för att visa och öka kunskapen om 
polarforskningen med inriktning mot klimat och miljö. Grenna museum har idag 
Sveriges största polarhistoriska samling. 

Region Jönköpings län genomför i samarbete med en rad andra samverkansparter 
en av de största satsningarna på länge för utvecklingen inom barn och 
ungdomsfilmen. Ett långsiktigt stöd till Filmbyn Småland i Mariannelund, som 
stod klart i sin första del under 2017. En plats med fokus på interaktivitet och en 
framtida nationell nod för filmpedagogisk utveckling och för att stödja en positiv 
utveckling inom film för barn.

Share Music and Performing Arts är en av två organisationer i Europa som jobbar 
med tvärkonstnärlig utveckling (främst musiketnologi och dans) och inkludering. 
Verksamheten har nyligen tillsatt ett advisory board för ytterligare förankring i 
vetenskaplig forskning. Share Music & Performing Arts samfinansieras idag av 
Region Skåne, Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Efterfrågan 
av organisationens kunskap, metoder och erfarenhet är stor både nationellt och 
internationellt. Under de senaste åren har därför utvecklingen av ett Nationellt 
kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering bildats med treårigt 
stöd från statens Kulturråd. Projektet är nu inne på det sista året med statlig 
projektfinansiering. Alla tre regionerna kommer att fortsatt stödja verksamheten. 
Under 2020 kommer ett antal gemensamma aktiviteter planeras och genomföras 
för att stärka förutsättningarna för ett nationellt kunskapscentrum. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet avsatte 632 000 i egna 
kulturutvecklingsmedel till Share Music & Performing Arts för verksamhetsåret 
2019.
 
Investeringsutgiften för Kulturhuset Spira och Vandalorum – tillsammans cirka 
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495 miljoner kronor utgjorde en kraftfull satsning på kulturens infrastruktur. 
Investeringen inom Jönköpings läns museum uppgick till 14 miljoner kronor. 
Satsningarna såväl då som nu sker i samråd och samverkan mellan 
regionorganisationen, kommunerna, näringslivet och enskilda donatorer. En 
samverkan som visar på den samsyn som fortsätter att växa om viljan att vara ett 
län som tar plats på kulturkartan. Till detta kommer fortsatta investeringar inom 
de övriga regionala verksamheterna, samt en medveten utveckling av 
verksamhetsmedel, utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag. Med huvudsyfte att 
stärka det fria professionella kulturutövarnas organisationer och förutsättningar. 
Totalt cirka 11,5 miljoner.

Regional kulturplan 2018 – 2021
Sedan regionen gick in i samverkansmodellen har kulturplanerna tagits fram i 
samverkan med länets kommuner, civilsamhällets aktörer och det fria kulturlivet. 
För en positiv utveckling av den lokala kulturens möjligheter, så behöver de 
regionala strukturerna utvecklas och stärkas. Steg har tagits i den riktningen 
genom förverkligande inom de framtagna handlingsplanerna för de regionala 
kulturpolitiska målen, de särskilda prioriteringarna och berörda fokusområden 
som tillförts planen för 2018-2021.
Under 2019 har nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet utsett ett 
kulturutskott bland sina ledamöter för beredning av kulturfrågorna för att dessa 
ledamöter ska kunna fördjupa sig i frågorna.

Hemställan om utökat statligt stöd 
Jönköpings län har avseende den statliga medfinansieringen både innan och efter 
införandet av samverkansmodellen varit ett av de län som tagit emot minst statlig 
medfinansiering av regional kulturverksamhet. Regionorganisationen har under en 
femårsperiod och sedan man gick in i samverkansmodellen lyft sig från en lägre 
egenfinansieringsnivå till nivån för riksgenomsnittet. Detta samtidigt som den 
statliga medfinansieringen med något undantag, i stort sett har stått still och under 
vissa år blivit mindre.

Mot bakgrund av de resursinsatser som regionen gjort sedan 2011 och som 
fortsätter, för att stödja en positiv utveckling av och för länets konst och kulturliv, 
dess utövare och invånare, samt ett allt större ansvar inom de nationella 
kulturpolitiska målen, är det rimligt att staten bidrar till en positiv utveckling av 
regionens kulturliv genom att öka den statliga medfinansieringen.

Region Jönköpings läns kostnadsutökning motiverar en ökad statlig insats på 
22,8 miljoner kronor baserat på 2019 års nivå, för att komma upp på 
riksgenomsnittet för den statliga medfinansieringen. 

Region Jönköpings län hemställer därför om ett utökat statlig stöd för 2020 på 
20 miljoner kronor för att möta inriktningarna inom handlingsplanerna som 
tillförts Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2021, samt de sedan tidigare 
genomförda investeringarna och utökningarna inom den regionala kulturbudgeten.
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Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Regionsamverkan Sydsverige arbetar gemensamt för en hållbar utveckling i 
Sydsverige, till förmån för hela landet. Genom att verka tillsammans kan de sex 
regionerna utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. 
Interregionalt utvecklingsarbete pågår inom ett flertal områden mot bakgrund av 
det sydsvenska kulturpolitiska positionspapper som regionerna antagit.
Den interregionala kraftsamlingen innebär att ordinarie regionala resurser och 
utvecklingsresurser riktas om, både inom regionernas förvaltningar och de 
sydsvenska kulturorganisationerna. En av satsningarna är Danssamverkan 
Sydsverige som bidragit till att ytterligare stärka den professionella dansens 
infrastruktur och ställning genom utvecklad samverkan mellan sydsvenska 
kulturorganisationer med dansuppdrag. Ytterligare en gemensam satsning har 
påbörjats inom bild- och formområdet för att lyfta fram Sydsveriges position som 
dynamiskt och öppet med internationell lyskraft. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29
 Analys av andelen statliga bidrag inom Kultursamverkansmodellen 

daterad 2011-10-30 

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic 
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
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Utbildning och kultur Telefon: 010-24 24 001 Organisationsuppgifter
Regional utveckling E-post: Utbildning.kultur@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057
551 11  Jönköping

Förvaltningsnamn
Avsändare

Statens Kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2020

Inledning
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i genomförandet 
av sin tredje kulturplan, och under hösten 2019 i planeringen av sitt tredje år inom 
planperioden 2018-2021. Nuvarande plan förlängdes av Regionfullmäktige 
2019-06-18 § 66 för att omfatta även 2021

Kultursamverkansmodellen har varit positiv för den kulturpolitiska utvecklingen, 
kunskapsutvecklingen inom området kultur samt för en bredare och kvalitativ 
dialog och samråd inom länet. Kontinuerliga prioriteringar och fokusområden har 
uppmärksammats och getts möjligheter till utveckling genom ekonomiska och 
strukturella insatser. Arbetet med den regionala kulturplanen har också stimulerat 
framtagande av andra strategiska utvecklingsdokument inom regionorganisationen 
och inom kommunerna i länet. Det interregionala samarbetet, kulturpolitiskt och 
verksamhetsmässigt har intensifierats med stöd i de regionala kulturplanerna.

Region Jönköpings län har inför och efter införandet av den regionala 
kulturplanen verkat för en expansiv utveckling inom kulturområdet till förmån för 
länets alla kommuner och invånare. Krafttag har tagits för att öka mängden och 
kvaliteten inom kulturområdet. Under de två tidigare planperioderna slutfördes 
och utvecklades två större utvecklingsprojekt som väckt och väcker 
uppmärksamhet även utanför länets gränser. 

I november 2011 invigdes Kulturhuset Spira i Jönköping med fyra scener i 
varierande storlek och med en total publikkapacitet på 1700 personer. Regionens 
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egen scenkonstverksamhet samlad i Smålands Musik och Teater och scenkonsten 
i stort inom länet fick helt nya förutsättningar och möjligheter att utvecklas, inte
bara i Jönköping utan i hela länet och i samverkan med andra aktörer utanför 
länet. Det fria scenkonstlivet utvecklas också i mötet med den professionella 
produktionsplatsens alla möjligheter.

Under 2011 och 2016 invigdes också etapp 1 och 2 av Vandalorum i Värnamo. 
Vandalorum har under senare år stärkt sin position som internationellt konst-
och designcentrum, och med sina nuvarande 3800 kvm utställningsyta som grund, 
och med en innovativ och framåtsyftande utvecklingsverksamhet parallellt med 
utställningsverksamheten, utgör man idag ett nav för bild- och formutvecklingen 
även utanför Jönköpings läns gränser. 

Jönköpings läns museum genomförde mellan åren 2013-2014 en genomgripande 
renovering och upprustning av sina lokaler parallellt med en översyn av sin 
organisation och framtida utveckling. Denna investering i ombyggnation och 
utveckling ger museet som ett av landets största länsmuseer goda förutsättningar 
att utvecklas till nästa generations museum. 

Grenna museum har kontinuerligt mottagit regionala utvecklingsmedel för att 
utvecklas till en av landets viktigaste platser för att visa och öka kunskapen om 
polarforskningen med inriktning mot klimat och miljö. Grenna museum har idag 
Sveriges största polarhistoriska samling. 

Region Jönköpings län genomför i samarbete med en rad andra samverkansparter 
en av de största satsningarna på länge för utvecklingen inom barn- och 
ungdomsfilmen. Ett långsiktigt stöd till Filmbyn Småland i Mariannelund, som 
stod klart i sin första del under 2017. En plats med fokus på interaktivitet och en 
framtida nationell nod för filmpedagogisk utveckling och för att stödja en positiv 
utveckling inom film för barn.

Share Music and Performing Arts är en av två organisationer i Europa som jobbar 
med tvärkonstnärlig utveckling (främst musiketnologi och dans) och inkludering. 
Verksamheten har nyligen tillsatt ett advisory board för ytterligare förankring i 
vetenskaplig forskning. Share Music & Performing Arts samfinansieras idag av 
Region Skåne, Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Efterfrågan 
av organisationens kunskap, metoder och erfarenhet är stor både nationellt och 
internationellt. Under de senaste åren har därför utvecklingen av ett Nationellt 
kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering bildats med treårigt 
stöd från statens Kulturråd. Projektet är nu inne på det sista året med statlig 
projektfinansiering. Alla tre regionerna kommer att fortsatt stödja verksamheten. 
Under 2020 kommer ett antal gemensamma aktiviteter planeras och genomföras 
för att stärka förutsättningarna för ett nationellt kunskapscentrum. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet avsatte 632 000 i egna 
kulturutvecklingsmedel till Share Music & Performing Arts för verksamhetsåret 
2019.
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Investeringsutgiften för Kulturhuset Spira och Vandalorum – tillsammans cirka 
495 miljoner kronor utgjorde en kraftfull satsning på kulturens infrastruktur. 
Investeringen inom Jönköpings läns museum uppgick till 14 miljoner kronor. 
Satsningarna såväl då som nu sker i samråd och samverkan mellan 
regionorganisationen, kommunerna, näringslivet och enskilda donatorer. En 
samverkan som visar på den samsyn som fortsätter att växa om viljan att vara ett 
län som tar plats på kulturkartan. Till detta kommer fortsatta investeringar inom 
de övriga regionala verksamheterna, samt en medveten utveckling av 
verksamhetsmedel, utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag. Med huvudsyfte att 
stärka det fria professionella kulturutövarnas organisationer och förutsättningar. 
Totalt cirka 11,5 miljoner. 

Regional kulturplan 2018 – 2021
Sedan regionen gick in i samverkansmodellen har kulturplanerna tagits fram i 
samverkan med länets kommuner, civilsamhällets aktörer och det fria kulturlivet. 
För en positiv utveckling av den lokala kulturens möjligheter, så behöver de 
regionala strukturerna utvecklas och stärkas. Steg har tagits i den riktningen 
genom förverkligande inom de framtagna handlingsplanerna för de regionala
kulturpolitiska målen, de särskilda prioriteringarna och berörda fokusområden 
som tillförts planen för 2018-2021.
Under 2019 har nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet utsett ett 
kulturutskott bland sina ledamöter för beredning av kulturfrågorna för att dessa 
ledamöter ska kunna fördjupa sig i frågorna.

Hemställan om utökat statligt stöd 
Jönköpings län har avseende den statliga medfinansieringen både innan och efter 
införandet av samverkansmodellen varit ett av de län som tagit emot minst statlig 
medfinansiering av regional kulturverksamhet. Regionorganisationen har under en 
femårsperiod och sedan man gick in i samverkansmodellen lyft sig från en lägre 
egenfinansieringsnivå till nivån för riksgenomsnittet. Detta samtidigt som den 
statliga medfinansieringen med något undantag, i stort sett har stått still och under 
vissa år blivit mindre.

Mot bakgrund av de resursinsatser som regionen gjort sedan 2011 och som 
fortsätter, för att stödja en positiv utveckling av och för länets konst och kulturliv,  
dess utövare och invånare, samt ett allt större ansvar inom de nationella 
kulturpolitiska målen, är det rimligt att staten bidrar till en positiv utveckling av 
regionens kulturliv genom att öka den statliga medfinansieringen.

116



   

2019-11-05     

Region Jönköpings läns kostnadsutökning 
motiverar en ökad statlig insats på 
22,8 miljoner kronor baserat på 2019 års nivå, för att 
komma upp på riksgenomsnittet för den statliga 
medfinansieringen. 
Region Jönköpings län hemställer därför om ett utökat statlig stöd för 2020 på 20 
miljoner kronor för att möta inriktningarna inom handlingsplanerna som tillförts 
Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2021, samt de sedan tidigare genomförda 
investeringarna och utökningarna inom den regionala kulturbudgeten.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Regionsamverkan Sydsverige arbetar gemensamt för en hållbar utveckling i 
Sydsverige, till förmån för hela landet. Genom att verka tillsammans kan de sex 
regionerna utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. 
Interregionalt utvecklingsarbete pågår inom ett flertal områden mot bakgrund av 
det sydsvenska kulturpolitiska positionspapper som regionerna antagit.

Den interregionala kraftsamlingen innebär att ordinarie regionala resurser och 
utvecklingsresurser riktas om, både inom regionernas förvaltningar och inom de 
sydsvenska kulturorganisationerna. En av satsningarna är Danssamverkan 
Sydsverige som bidragit till att ytterligare stärka den professionella dansens 
infrastruktur och ställning genom utvecklad samverkan mellan sydsvenska 
kulturorganisationer med dansuppdrag. Ytterligare en gemensam satsning har 
påbörjats inom bild- och formområdet för att lyfta fram Sydsveriges position som 
dynamiskt och öppet med internationell lyskraft.

Rune Backlund
Ordförande
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Utbildning och kultur
Avsändare

     

Analys av andelen statliga bidrag inom 
Kultursamverkansmodellen

Undersökningen avser Kulturrådets bidrag till regional kulturverksamhet, där 
merparten av pengarna fördelas inom kultursamverkansmodellen.

Bidragsberäkningen per invånare enligt Tabell 1 visar följande utfall:

2019
Jönköpings län: 95 kr per invånare
Nationellt genomsnitt: 158 kr per invånare
Antal invånare Jönköpings län: 362 397 st
Differens: 63 kr per invånare = totalt 22,8 Mkr

2018
Jönköpings län: 94 kr per invånare
Nationellt genomsnitt: 167 kr per invånare
Antal invånare Jönköpings län: 360 825 st
Differens: 73 kr per invånare = totalt 26,3 Mkr

2017
Jönköpings län: 91 kr per invånare
Nationellt genomsnitt: 160 kr per invånare
Antal invånare Jönköpings län: 357 237 st
Differens: 69 kr per invånare = totalt 24,6 Mkr
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Tabell 1: Regional kulturverksamhet, beviljat verksamhetsbidrag i kronor per landsting/region

 

Regionala kostnader
Myndigheten för kulturanalys sammanställer rapporten Samhällets kostnader för 
kultur där respektive regions/läns kostnader för kultur redovisas, se Tabell 2. 
Uppgifter om de regionala kostnaderna har tidigare samlas in med hjälp av 
enkäter till kulturchefer, men från och med 2016 hämtas uppgifterna från 
Statistiska centralbyrån.

De sammanlagda medlen för kultur i regionerna/landstingen uppgick 2017 till 4,4 
miljarder kronor. Regionerna/landstingens utgifter kan fördelas på fyra områden: 
scenkonst (teater och musik), museer, folkhögskolor och övrigt. Sedan 2008 har 
regionernas/landstingens kostnader för kultur ökat mest för scenkonsten och minst 
för folkhögskolor.

Kostnaderna per invånare varierar de enskilda regionerna/landstingen emellan, 
från 237 kronor per invånare i Stockholms län till 685 kronor per invånare i 
Västra Götalands län för 2017.
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Tabell 2: Regionerna/landstingens kostnader för kultur 2008-2017 per Region/landsting, kronor per invånare, 2017 års 
priser

Källor

Befolkningsstatistik 2019, kvartal 2
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-
halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-2-2019/

Befolkningsstatistik 2018
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-
halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2018/

Befolkningsstatistik 2017
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-
halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/ 
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-2-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-2-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
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Beviljat bidrag 2019
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-
bidrag/?grantId=049312cc-2d62-44bb-b3a8-
2136d6764742&name=Kultursamverkan, verksamhetsbidrag 
2019&category=Regional utveckling&date=2019-01-24 00:00:00

Beviljat bidrag 2018
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-
bidrag/?grantId=ad6d52e8-d088-446c-b721-
bfb1e095fc03&name=Kultursamverkan, verksamhetsbidrag 
2018&category=Regional utveckling&date=2018-01-25 00:00:00

Beviljat bidrag 2017
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-
bidrag/?grantId=a79214df-9f14-4d75-a068-
2f11d5a541fb&name=Kultursamverkan, verksamhetsbidrag 
2017&category=Regional utveckling&date=2017-01-27 00:00:00

Samhällets utgifter för kultur
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/11/Samhällets-utgifter-för-kultur-
2017_webb.pdf
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https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=049312cc-2d62-44bb-b3a8-2136d6764742&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202019&category=Regional%20utveckling&date=2019-01-24%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=049312cc-2d62-44bb-b3a8-2136d6764742&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202019&category=Regional%20utveckling&date=2019-01-24%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=ad6d52e8-d088-446c-b721-bfb1e095fc03&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202018&category=Regional%20utveckling&date=2018-01-25%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=ad6d52e8-d088-446c-b721-bfb1e095fc03&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202018&category=Regional%20utveckling&date=2018-01-25%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=ad6d52e8-d088-446c-b721-bfb1e095fc03&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202018&category=Regional%20utveckling&date=2018-01-25%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=ad6d52e8-d088-446c-b721-bfb1e095fc03&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202018&category=Regional%20utveckling&date=2018-01-25%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=a79214df-9f14-4d75-a068-2f11d5a541fb&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202017&category=Regional%20utveckling&date=2017-01-27%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=a79214df-9f14-4d75-a068-2f11d5a541fb&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202017&category=Regional%20utveckling&date=2017-01-27%2000:00:00
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https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=a79214df-9f14-4d75-a068-2f11d5a541fb&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202017&category=Regional%20utveckling&date=2017-01-27%2000:00:00
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=a79214df-9f14-4d75-a068-2f11d5a541fb&name=Kultursamverkan,%20verksamhetsbidrag%202017&category=Regional%20utveckling&date=2017-01-27%2000:00:00
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/11/Samh%C3%A4llets-utgifter-f%C3%B6r-kultur-2017_webb.pdf
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