KALLELSE

1(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-03-20 kl.13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

2018/36

4

Anmälan av delegationsbeslut

2018/30

5

Inkomna remisser, promemorior och motioner

Informationsärenden och aktuellt
6

Livsmedelsstrategi – status, Lena Bohman

7

Bredband - Jönköpings län helt uppkopplat 2025,
Ingemar Svensson

8

Aktuell information

9

Månadsrapport

Beslutsärenden till regionfullmäktige
10

Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i
Jönköpings län

2018/540

11

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång

2017/561

Beslutsärenden för nämnden
12

Årsredovisning 2017

2017/117

13

Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för
Värnamo kommun

2018/187

KALLELSE

2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-03-20 kl.13:00

14

Remiss - Regional bredbandsstrategi för
Blekinge

2018/263

15

Medlemsskap i Closer

2018/486

16

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar

2018/541

Övrigt
17

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

RJL 2018/36

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-03-20
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik


Regionstyrelsen 2017-12-19 § 247 Förslag på prioriterade åtgärder för år 2018 inom
program för hållbar utveckling






RJL 2017/1373 skrivelse från HSO Resegruppen, Jönköpings län
RJL 2018/458 Skrivelse från SPH Social och psykisk hälsa
RJL 2018/443 Förändring av Öresundstågsystemet, Remissyttrande
Samrådsredogörelse gällande remissen över Regional plan för transportinfrastrukturen
2018-20029 Västra Götalandsregionen

Motioner
Inkomna handlingar

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

RJL 2018/30

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-03-20
Ärendetyp
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.1.3

Ärenderubrik
Avtal serviceresor, Lycks bil & buss AB
Avtal serviceresor, Linköpings Taxi service AB
Avtal serviceresor, Taxi Jönköpings AB
Avtal serviceresor, Thomas Kimmehed AB
Samverkansavtal om Västtågen mellan
Hallandstrafiken AB, Västtrafik och Jönköpings
Länstrafik
Yttrande över program till översiktsplan för Ljungby
kommun

Diarienummer
RJL 2018/134
RJL 2018/133
RJL 2018/132
RJL 2018/92
RJL 2018/519

Beslutsdatum
2018-02-28
2018-02-28
2018-02-28
2018-02-28
2018-02-23

Beslutsdelegat
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2018/146

2018-01-16

Kristina Athlei

Dokument
Utskriftsdatum: 2018-02-28
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remiss februari 2018
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

2018.1241

I

Remiss - Betänkandet Etikprövning - En översyn Lena Strand
av regler om forskning och hälso- och sjukvård
Betänkandet Etikprövning SOU 2017:104

2018-02-01

Regeringskansliet

Regionens åtagande

RJL 2018/354

Remiss - Betänkandet Etikprövning SOU
2017:104

REMISS

Detaljplan för Fiskebäck

Karin Henriksson

2018-02-01

Habo kommun

Länstrafiken

RJL 2018/363

Detaljplan för Fiskebäck

REMISS

Granskningshandling Värnamo 14.42
Malmgatan i Värnamo

Pernilla Johansson

2018-02-05

Värnamo kommun

Länstrafiken

RJL 2018/379

Samrådshandling Värnamo 14.42 Malmgatan i
Värnamo

REMISS

2018.1291

2018.1336

2018.1496

I

I

I

Kungörelse detaljplan för del av Folkets Park 1 o Karin Henriksson
Gråbo 1.22

2018-02-08

Jönköpings kommun

RJL 2018/413

Kungörelse detaljplan för del av Folkets Park 1 o REMISS
Gråbo 1.22

2018.1621

Remiss - Rekommendation och
bedömningsunderlag

Evelina Örn

2018-02-12

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/441

Remiss - Screening prostatacancer

REMISS

Förändring av Öresundstågsystemet Remiss
180209

Karin Henriksson

2018-02-09

Trafikverket

Länstrafiken

RJL 2018/443

Förändring av Öresundstågsystemet Remiss
180209

REMISS

Remiss - Intyg för praktisk tjänstgöring för
biomedicinska analytiker med utbildning
utanför EU och EES

Evelina Örn

2018-02-13

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/461

Intyg för praktisk tjänstgöring för biomedicinska
analytiker utbildade utanför EU och EES

REMISS

Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det
nationella vaccinationsprogrammet

Lena Strand

Socialdepartementet

Regionens åtagande

2018.1622

2018.1697

2018.1707
2018-02-14

I

Länstrafiken

I

I

I
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RJL 2018/464

Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det
nationella vaccinationsprogrammet

REMISS

Förslag till Europaparlamentets och Rådets
förordning om utvärdering av medicinsk teknik
och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM
(2018) 51 final)

Evelina Örn

2018-02-14

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/463

Remiss - Förslag till Europaparlamentets och
Rådets förordning om utvärdering av medicinsk
teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
(COM (2018) 51 final)

REMISS

Remiss - Strategiplan vid influensapandemi

Evelina Örn

2018-02-15

Folkhälsomyndigheten

Regionens åtagande

RJL 2018/475

Remiss - Strategiplan vid influensapandemi

REMISS

Remiss - Träbyggnadsstrategi för Jönköpings

Kristina Athlei

2018-02-16

Klimatrådet Länsstyrelsen i Jönköpings

Regionens åtagande

RJL 2018/492

Remiss - Träbyggnadstrategi

REMISS

Promemoria - En treårig utbildning för
tandhygienistexamen

Lena Strand

2018-02-19

Utbildningsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/502

Remiss - Förslag till treårig utbildning för
tandhygienistexamen

REMISS

Promemorian - Ökad styrning av
myndigheternas lokalisering

Lena Strand

2018-02-19

Finansdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/516

Remiss - Ökad styrning av myndigheternas
lokalisering

REMISS

Detaljplan Norrahammar 43.1

Karin Henriksson

2018-02-22

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2018/543

Detaljplan Norrahammar 43.1

REMISS

Samråd JNB 2018 och JNB 2019, tom 180316

Karin Henriksson

2018-02-26

Trafikverket

Länstrafiken

RJL 2018/581

Samråd JNB 2018 och JNB 2019, tom 180316

REMISS

Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg,
Nässjö Grand Prix 2018

Karin Henriksson

2018-02-26

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länstrafiken

RJL 2018/582

Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg,
Nässjö Grand Prix 2018

REMISS

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings
län

Linda Byman

2018-02-26

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2018/584

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings
län

REMISS

Remiss - Strategiplan vid influensapandemi

Jenny Nilsson

2018-02-15

Folkhälsomyndigheten

Verksamhetsnära funktion

RJL 2018/601

Remiss - Strategiplan vid influensapandemi

REMISS

2018.1710

2018.1745

2018.1800

2018.1821

2018.1855

2018.1974

2018.2089

2018.2090

2018.2095

2018.2145

2018.2189

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Remiss inkl missiv - Regional utvecklingsstrategi Elisabet Eriksson
Sidan 2 av 3

för Blekinge 2014-2020
2018-02-28

Region Blekinge

Regionens åtagande

RJL 2018/615

Remiss: Aktualisering av Attraktiva Blekinge –
Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 20142020

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2018-02-28
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Motion februari 2018
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Tänderna tillhör kroppen

Lena Strand

2018-02-19

Morgan Malmborg & Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/514

Motion - Tänderna tillhör kroppen

MOTION

2018.1848

I

Sidan 1 av 1

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 31-44
Tid:

2018-03-07 kl.08.30-11.15

Plats:

Regionens hus, sal B

§37

Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling
i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/540
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige


införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom
regionbussupphandling i Jönköpings län

Sammanfattning
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att
upphandlas på nytt under 2018.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
 Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i
Jönköpings län
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 31-44
Tid:

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-03-07 kl.08.30-11.15

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14
RJL 2018/540
Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför
regionbussupphandling i Jönköpings
län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta


införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom
regionbussupphandling i Jönköpings län

Sammanfattning
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att upphandlas på nytt
under 2018.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) med syfte att informera om trafiken och utröna
intresset för att bedriva kommersiell busstrafik inom ramen för det avtal som
planeras upphandlas under 2018 har genomförts under perioden december 2017januari 2018. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits
intressenter. Sju trafikföretag samt två bränsleleverantörer och en
fordonsleverantör önskade ha enskilda samråd vilka genomfördes i december och
januari 2017/18. Inget trafikföretag framförde intresse av att bedriva hela eller
delar av trafiken kommersiellt i egen regi.
Inför upphandlingen tar Länstrafiken fram underlag som beskriver trafikutbudet i
form av tidtabeller och produktionsvolymer av tidtabellskilometer. Underlaget
kommer att vara uppdelat på flera trafikåtaganden. Krav på fordon ställs avseende
kapacitet och komfort samt på trafikvolymen i nivåer som ger möjlighet till att
öka och minska trafikvolymer inom respektive trafikåtagande.

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14

Regionbusstrafiken kommer att omfatta ca 160 fordon varav ca 10 st stadsbussar
fördelade på tre mindre stadstrafiker. Den uppskattade årsvolymen av trafik är ca
13 miljoner tidtabellskilometer. Det aktuella trafikområdet inklusive linjer där
allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings län

Beslut skickas till
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14
Jönköpings Länstrafik

Allmän trafikplikt inför
regionbussupphandling i Jönköpings
län - bilaga
Nuvarande trafikavtal och trafikområden (TO)
Nedan beskrivs trafiken i de nuvarande trafikavtalen. Avtalen har sluttid
juni 2020.















TO1 Gränna Nettbuss
TO2 Habo Bivab
TO3 Jönköping Bivab
TO4 Gislaved Nettbuss
TO5 Värnamo Nettbuss
TO6 Sävsjö Nettbuss
TO7 Gnosjö Nettbuss
TO8 Nässjö Bivab
TO9 Vetlanda Bivab
TO10 Eksjö Bivab
TO11 Åseda Bivab
TO12 Aneby Bivab
TO13 Bottnaryd Bivab
TO14 Tranås Bivab

Total omfattning av regionbusstrafiken, baseras huvudsakligen på utfall 2017:


Jönköpings Länstrafik
Trafikavdelningen
Box 372
551 15 Jönköping

Ca 5,7 miljoner resor

Telefon: 010-241 55 00
E-post:
info@jlt.se
Hemsida: www.jlt.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14




Ca 13 000 000 km (tidtabellskm)
Ca 297 000 h (tidtabellstimmar)
o Varav 240 000 km och 11 200 h Värnamo stadstrafik
o Och 400 000 km och 17 500 h Nässjö stadstrafik

Stadstrafik i Tranås, Värnamo och Nässjö






Linje 40-42 Stadstrafiken Tranås
Inför trafikstarten i juni 2020 planeras trafiken att byggas ut för att komma i
nivå med utbudet i Värnamo och Nässjö. Detta kommer att innebära en
trafikvolym på ca 280 000 tidtabellskilometer som utförs av tre stadsbussar.
Linje 51-53 Stadstrafiken Värnamo
Linje 61-67 Stadstrafiken Nässjö
Linje 80 Stadstrafiken Vetlanda

Regionbusstrafik

















Linje 101 Habo – Jönköping – Gränna
Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att delas upp i två
linjer.
Linje 115 Habo – Brandstorp
Linje 116 Habo – Mullsjö – Jönköping
Linje 119 Huskvarna – Nässjö
Linjen kan komma att utgå i samband med trafikstart i juni 2020 och
eventuellt ersättas av två linjer på sträckan Öggestorp-Huskvarna samt
Forserum-Nässjö. Sannolikt innebär detta en minskning av antalet
tidtabellskm.
Linje 120 Gränna – Tranås
Linje 121 Kaxholmen – Jönköping
Linje 122 Gränna – Jönköping via motorvägen
Linje 124 Jönköping – Aneby
Linje 130 Jönköping – Tenhult – Malmbäck
Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att reduceras då
parallellgående tågtrafik finns i stor utsträckning.
Linje 132 Jönköping – Gislaved
Linje 133 Jönköping – Värnamo
Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att utgå för att
ersättas av snabbuss.
Linje 136 Jönköping – Gnosjö

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14


































Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att reduceras till
sträckan Skillingaryd-Gnosjö med koppling till eventuell snabbuss (se linje
133).
Linje 141 Jönköping – Vrigstad – Sävsjö
Linje 150 Tranås – Eksjö
Linje 155 Sommen – Tranås
Linje 160 Tranås – Aneby via Frinnaryd
Linje 201 Smålandsstenar – Gislaved – Gnosjö – Värnamo
Linje 202 Gislaved – Bredaryd – Värnamo
Linje 238 Hillerstorp – Forsheda
Linje 245 Grimsås – Gislaved
Linje 246 Gislaved – Broaryd
Linje 247 Burseryd - Smålandsstenar
Linje 248 Smålandsstenar – Reftele-(Bredaryd)
Linje 249 Gislaved – Reftele (- Bredaryd)
Linje 254 Gnosjö – Hillerstorp via Marieholm
Linje 270 Värnamo – Rydaholm
Linje 271 Värnamo – Ohs
Linjen körs på uppdrag av Värnamo kommun och kan komma att dras in om
finansieringen upphör.
Linje 275 Värnamo – Dannäs
Linje 301 Nässjö – Eksjö – Vetlanda
Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att delas upp i två
linjer. Linje 320 Nässjö-Eksjö samt linje 322 Eksjö-Vetlanda. Viss reducering
av trafikutbud på linje 320 kan bli följden på grund av parallellgående bussoch tågtrafik.
Linje 311 Nässjö – Malmbäck
Linje 312 Nässjö – Bodafors
Linje 313 Nässjö – Sandsjöfors
Linje 314 Nässjö – Flisby
Linje 321 Nässjö – Eksjö via Anneberg
Linje 325 Nässjö – Västervik
Linje 326 Jönköping – Eksjö
Linje 330 Eksjö – Mariannelund
Linje 335 Mariannelund – Vetlanda
Linje 341 Sävsjö-Vetlanda
Linje 342 Sävsjö-Vetlanda via Landsbro
Linje 343 Nässjö – Vetlanda
Linje 345 Vetlanda – Nottebäcksterminalen (Åseda/Växjö)

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14















Linje 350 Vetlanda – Ramkvilla
Linjen körs på uppdrag av Vetlanda kommun och kan komma att dras in om
finansieringen upphör.
Linje 352 Vetlanda – Nye – Åseda
Linje 353 Vetlanda – Virserum
Linje 354 Vetlanda – Skede
Linje 355 Vetlanda – Skirö
Linjen körs på uppdrag av Vetlanda kommun och kan komma att dras in om
finansieringen upphör.
Linje 363 Sävsjö – Lammhult
Linje 432 Gislaved – Hyltebruk
Linje 510 Snabbuss Gislaved – Tranemo
Linje 520 Snabbuss Värnamo – Jönköping
Linje 530 Snabbuss Nässjö – Vetlanda
Linje 540 Snabbuss Jönköping – Tranås

Framtida trafik
I trafikförsörjningsprogrammet pekas prioriterade stråk ut där tåg och viss busstrafik
utgör stommen i trafiksystemet. Dessa stråk utgör basen för att förverkliga målsättningen
för resandeökningen som anges i trafikförsörjningsprogrammet.
Exempel på områden där trafiken kan komma att utvecklas är enligt nedan.





Utbyggnad av Tranås stadstrafik
Renodling mellan buss och tåg
Omdispositioner mellan stadstrafiken i Jönköping och regionbusstrafiken
Snabbusslinjer

Beslut om allmän trafikplikt
För att befintlig trafik och planerade förändringar ska kunna genomföras i offentlig regi
krävs att beslutet om allmän trafikplikt omfattar samtlig busstrafik som beskrivs ovan,
inklusive löpande anpassningar av linjer och utbud.

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 31-44
Tid:

2018-03-07 kl.08.30-11.15

Plats:

Regionens hus, sal B

§42

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige
 Att motionen är besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med
motion där man föreslår
 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på
personalövergång
 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav
på kollektivavtal
Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor
2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen
2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 31-44
Tid:

2018-03-07 kl.08.30-11.15
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2017/561

Regionfullmäktige

Motion – Upphandla kollektivtrafik med
krav på kollektivavtal och
personalövergång
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Att motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med motion där
man föreslår
 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på
personalövergång
 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav på kollektivavtal
Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats vid nämnden
2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en redovisning av hur kraven på
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de
senaste trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag till
beslut.

Information i ärendet
Med anledning av motion från Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har
information inklusive faktaunderlag i ärendet lämnats till nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö i september 2017. Faktaunderlag har tagits fram av
advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin, Advokatfirma Lindmark och Welinder som
bistår Länstrafiken i trafikupphandlingar.
Personalövergång
I 6 b § i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) skyddas de anställdas
rättigheter vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan.
Ett entreprenörsbyte vid upphandling medför inte per automatik att den nye
entreprenören har skyldighet att ta över den tidigare entreprenörens personal. Ett
entreprenörsbyte kan dock ses som en överlåtelse av verksamhet i arbetsrättslig
mening och därmed medföra att arbetsgivaransvaret går över från den tidigare

2(3)

entreprenören till den senare och att denne har skyldighet att överta den tidigare
entreprenörens personal. För att dessa bestämmelser skall bli tillämpliga krävs att
verksamheten bevarar sin ekonomiska identitet. Vad gäller
kollektivtrafikupphandlingar beror frågan på hur upphandlingen är konstruerad.
En del av frågeställningen är t.ex. om den nya entreprenören ska använda samma
fordon (tåg eller buss) som användes av den tidigare entreprenören. Utifrån en
försiktighetsregel utgår många anbudsgivare inom kollektivtrafikbranschen i sin
anbudskalkyl från att de kommer att få ta över operativ personal (förare,
tågvärdar) om de vinner uppdraget.
Frågan om övergång av personal kan hanteras på två sätt i förfrågningsunderlaget,
definitivt ställningstagande eller krav på övertagande.
Definitivt ställningstagande:
Förfrågningsunderlaget kan innehålla villkor där beställaren redovisar sin
uppfattning huruvida LAS 6 b § är tillämplig eller inte. Varje anbudsgivare får
sedan självständigt bedöma om LAS 6 b § är tillämplig eller ej. I händelse av tvist
mellan vinnande anbudsgivare och anställda/fackförening är det domstol som
slutligt avgör frågan.
Krav på övertagande:
Om beställaren, oavsett en domstols lagtolkning, inför krav i
förfrågningsunderlaget att vinnande anbudsgivare under alla omständigheter ska
ta över personal på samma sätt och villkor som LAS 6 b § stipulerar går
beställaren längre än vad lagstiftaren i Sverige och EU gör. Vid upphandlingar är
det tillåtet att ställa krav som är mer långtgående än vad gällande lagbestämmelser
kräver. Vid upphandlingar gäller dock ett övergripande krav på proportionalitet.
De krav som i en upphandling ställs på dels anbudsgivare och dels
anbudet/upphandlingsföremålet ska stå i proportion till de behov som beställaren
har. Kraven får inte gå utöver det som behövs för att uppnå syftet med
upphandlingen. Allt för långtgående krav som inte beställaren sakligt kan
motivera, strider mot de upphandlingsrättsliga reglerna. En anbudsgivare kan då
inleda rättsprocess och göra gällande att kravet på övertagande är
oproportionerligt.
Krav på kollektivavtal
Från och med juni 2017 finns lagregler om när krav på arbetsrättsliga villkor (lön,
arbetstid och semester) i nivå med kollektivavtal ska ställas vid upphandlingar.
Enligt lagreglerna ska dock inte myndigheten per automatik ställa särskilda
arbetsrättsliga krav vid alla upphandlingar utan när det är behövligt. Lagreglerna
innebär inte ett krav på att anbudsgivaren ska ha ingått kollektivavtal med en
arbetstagarorganisation. Däremot kan beställaren kräva att anbudsgivaren för sin
personal tillämpar villkor i nivå med kollektivavtal. Observera att krav enligt
lagen endast ska ställas om det är behövligt. Det vill säga den upphandlande
enheten ska göra en bedömning och eventuellt ställa krav beroende på vilken
upphandling det handlar om och vilken bransch som
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anbudsgivarna/leverantörerna är verksamma i. I praktiken kommer troligtvis
kraven att ställas vid upphandlingar av tjänster respektive byggentreprenader där
anbudsgivarna finns i branscher där problem med så kallad social dumping finns.
I de två senaste trafikupphandlingarna har krav på kollektivavtalslikande villkor
ställts på anbudsgivaren.
En redovisning av hur krav på kollektivavtalsliknande villkor har ställt i de två
senaste trafikupphandlingarna framgår av bilaga ett och två.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23



Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 2018



Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A



Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 2018



Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15



PM kollektivavtal och personalövergång



Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och
personalövergång

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14
Förvaltningsnamn
Avsändare

Bilaga 1 Utdrag ur förfrågningsunderlag
Serviceresor 2018
7.4 Personal
7.4.1 Ansvar för kostnader
Trafikföretaget ansvarar för alla kostnader avseende personal och att löner, sociala
avgifter, andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader samt övriga
kostnader och avgifter avseende samtlig personal som arbetar med Uppdraget
utbetalas.
7.4.2 Villkor i nivå med kollektivavtal
Trafikföretaget ska för taxiförare som används vid utförandet av Uppdraget
tillämpa Upphandlingsmyndighetens dokument som reglerar de arbetsrättsliga
villkoren för taxiförare, se Bilaga B1 Arbetsrättsliga villkor förare. Villkoren i
denna bilaga utgår från delar av det centrala kollektivavtalet i branschen mellan
Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och
reglerar arbetstid, lön och semester.
Nivåerna i ovan nämnda bilaga, så som exempelvis lägsta månadslön, kan komma
att justeras under avtalsperioden i samband med att kollektivavtalet omförhandlas
av arbetsmarknadens parter. Sedan justerade nivåer publicerats på
Upphandlingsmyndighetens webbplats, ska Beställaren skriftligen underrätta
Trafikföretaget om dessa justerade nivåer. Trafikföretaget ska därefter, inom 30
dagar från det att de mottog denna underrättelse, börja tillämpa dessa justerade
nivåer.
Trafikföretaget ska under avtalsperioden minst även erbjuda de förare som utför
Uppdrag inom avtalet följande villkor:
 Anställningsavtal.
 Ett försäkringsskydd motsvarande Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS),
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring
(TGL), Avtalspension SAF-LO och Premiebefrielseförsäkring.

Jönköpings Länstrafik
Trafikavdelningen
Box 372
551 15 Jönköping

Telefon: 010-241 55 00
E-post:
info@jlt.se
Hemsida: www.jlt.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Beställaren äger när som helst, utan förvarning, rätten att kontrollera uppgifterna
om Trafikföretagets och dess Underentreprenörers anställda, samt att följande
villkor uppföljs:
 Kontroll av arbetstid med hjälp av arbetstidsschema.
 Kontroll av avlöning genom att kontrollera lönespecifikationer och
arbetstidsrapporter.
 Kontroll av semester genom att kontrollera lönespecifikationer.

Förfrågningsunderlag
Serviceresor 2018
Bilaga B1
Arbetsrättsliga villkor förare
Rev A

BILAGA
Datum:

2017-03-07

Bilaga till KravID: 11104:2
Arbetsrättsliga villkor för förare
1. Arbetstid
1.1 Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, raster är
ej inräknade.
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får
arbetstiden uppgå till 40 timmar i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.
1.2 Reducering av arbetstid vid helgdagar
Vid utläggning av arbetstiden med 40 timmar per helgfri vecka ska arbetstiden
reduceras med åtta timmar för varje i schemaperioden infallande helgdag måndagfredag. Helgdagar som ska reducera arbetstiden inom schemaperioden är i
almanackan röda dagar infallande måndag-fredag. Midsommar-, jul- och
nyårsafton betraktas i detta avseende som helgdagar.
Vid utläggning av arbetstiden med 38,25 timmar per vecka sker ingen reduktion av
arbetstiden för infallande helgdagar.
1.3 Arbetstidens förläggning
För tillsvidareanställd taxiförare ska schema upprättas av arbetsgivaren.
Taxiföretaget ska ha ett i förväg för månaden upprättat arbetstidsschema där varje
förares tjänstgöringsdagar och fridagar är angivna.
Schemat ska upprättas för minst en vecka. Av schemat ska framgå såväl tidpunkten
för tjänstgöringens början och slut samt fridagar.
1.4 Tidrapporter
Om den fullgjorda arbetstiden inte överensstämmer med arbetstidsschemat eller
om den inte förs upp på schemat snarast möjligt är leverantören skyldig att tillse
att skriftlig tidrapport upprättas. Av rapporten ska den fullgjorda arbetstiden och
avvikelsen från schemat framgå.
1.5 Förläggning av fridagar
Tillsvidareanställd förare är berättigad att erhålla minst två sammanhängande
fridagar varav minst en lördag eller söndag varannan vecka.
Upphandlingsmyndigheten
Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm | Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm
Telefon: 08-586 21 700 | E-post: info@uhmynd.se | upphandlingsmyndigheten.se
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BILAGA
Datum:

2017-03-07

Fridagen ska inte förläggas omedelbart efter tjänstgöringsnatt som pågår efter kl.
02.00. Istället ska förskjutning av fridag ske. Arbete efter fridag ska börja tidigast
kl. 06.00.

2. Avlöning
2.1 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 40 timmar
För anställd förare som arbetar 40 timmar per helgfri vecka ska minst avlöning
enligt nedanstående löneplan utgå:

Stockholm:

Månadslön
22 268 kr

Timlön
127,98 kr

Övriga riket:

22 244 kr

127,84 kr

2.2 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 38,25
timmar utan reducering av arbetstid vid helgdagar
För anställd förare som arbetar 38,25 timmar utan reduktion av arbetstid för
infallande helgdagar, ska minst avlöning enligt nedanstående löneplan utgå:
Månadslön

Timlön

Stockholm:

21 991 kr

132,16 kr

Övriga riket:

21 967 kr

132,01 kr

2.3 Avlöning för timanställd förare
För timanställd förare ska avlöning utgå enligt 2.1 eller 2.2 ovan. Timlönen ska
fastställas med hänsyn till den anställningsform som majoriteten av de anställda i
taxiföretaget har.
2.4 Övertid och obekväm arbetstid
2.4.1 Övertidsersättning
Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar per helgfri vecka
eller 38,25 timmar per vecka) och jourtid.1
Infaller helgtid på ordinarie arbetstid ska den ordinarie arbetstiden för övertidens
beräknande reduceras med den arbetstid som arbetstagaren skulle ha fullgjort om

1 Med

jourtid avses följande. Om det på grund av verksamhetens natur är
nödvändigt att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för
att när behov uppkommer utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar
under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Tid under
vilken arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning anses inte vara jourtid.
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BILAGA
Datum:

2017-03-07

helgdagen varit vardag. Helgtid som infaller på en lördag eller söndag reducerar
inte arbetstiden.
Vid beräkningen av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie
arbetstid likställas med fullgjord arbetstid.
För övertidsarbete ska förare erhålla ersättning med timlön samt övertidstillägg
med 50 % beräknat på timlönen enligt 2.2 ovan).
Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan ersättning för
övertid istället utges i form av ledighet från ordinarie arbetstid, varvid betald
ledighet utgår med minst 1,5 timme för varje övertidstimme.
Kompensationsledigheten läggs ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren. Dock senast det kalenderår som följer efter det kalenderår då
övertiden inarbetats. I annat fall ska övertiden betalas ut.
2.4.2

Ersättning för obekväm arbetstid

OB-ersättning
OB-ersättning utgår per timme för arbete med 24 kr 80 öre:
 alla dagar 19:00-06:00


lördagar, helgdagar samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton
06:00-19:00.

Kvalificerat OB
För arbete från kl. 19:00 på lördagar och helgdagsaftnar enligt ovan fram till kl.
06:00 nästkommande helgfria dag utgår i stället ett kvalificerat OB per timme om
41 kr 47 öre.
Ersättning utgår dock inte för sådan tid, som ersätts såsom övertid. Den obekväma
tid, för vilken ersättning enligt ovan ska utgå, sammanräknas per kalendermånad,
varvid den sammanlagda obekväma tiden under månaden avrundas till jämn
halvtimme.

3. Semester
3.1 Semester
Semester utgår enligt lag (1977:480).
3.2 Semesterlön
Semesterlön utgör 13 procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i
anställningen.
I lönesumman ska all ersättning under intjänandeåret ingå med följande undantag:



annan semesterlön än sådan som avser sparad semester
permitteringslön med anledning av driftuppehåll för samtidig semester



sjuklön.

I lönesumman ingår inte traktamente, ersättning för särskilda kostnader eller
andra ersättningar som inte har karaktären av lön.
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Bilaga 2 Utdrag ur förfrågningsunderlag
Krösatågen 2018
4.7 Särskilt om personal och sociala villkor
4.7.1 Trafikföretaget ska vid fullgörande av Uppdraget säkra att personal som
arbetar i Uppdraget tillförsäkras villkor i nivå med vid var tidpunkt tillämpligt
kollektivavtal.
Detta åtagande gäller följande aspekter i anställningsförhållandet:
 Lön inklusive övertidsersättning, OB-ersättning och semesterlön
 Semester
 Arbetstid inklusive arbetstidens förläggning, reducering av arbetstid vid
helgdagar och fridagar i förekommande fall.
 Avtalsenlig pensionsavsättning.
4.7.2 Nivåerna på de anställdas villkor enligt första stycket ska avse de lägsta
nivåer som följer av tillämpligt kollektivavtal. Villkoren ska dock alltid minst
motsvara de nivåer som följer av lag.
4.7.3 Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt
medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt
första stycket.
4.7.4 Om det saknas förutsättningar för en leverantör att uppfylla ett villkor som
ställts enligt ovan, ska villkoret ändå anses uppfyllt om Trafikföretaget tillämpar
likvärdiga villkor för sina anställda.
4.7.5 Trafikföretaget ska efter Beställarens begäran redovisa hur de arbetsrättsliga
kraven uppfylls. Beställaren äger rätt att låta en oberoende och fristående
auktoriserad revisor kontrollera att Trafikföretaget uppfyller de arbetsrättsliga
kraven. Efter en sådan skriftlig begäran av Beställaren ska Trafikföretaget bereda
revisorn tillgång till bokföring, skattebetalningar m.m. i den omfattning som

Jönköpings Länstrafik
Trafikavdelningen
Box 372
551 15 Jönköping

Telefon: 010-241 55 00
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krävs för att kunna kontrollera kraven. Revisorn ska därefter skriftligen till
Beställaren och Trafikföretaget uttala sig om huruvida Trafikföretaget uppfyller
kraven. Om Trafikföretaget inte bereder revisorn tillträde till bokföring m.m. eller
om revisorns uttalande visar att Trafikföretaget inte uppfyller de arbetsrättsliga
kraven och det inte endast är mindre avvikelser, utgör detta ett väsentligt
avtalsbrott. Beställaren betalar ersättning till revisorn för utfört arbete. Om
Trafikföretaget begått ett väsentligt avtalsbrott enligt föregående mening ska dock
Trafikföretaget ersätta Beställaren för kostnaden för revisorn.
4.7.6 I Bilaga C8: Personaluppgifter redovisas vissa uppgifter om lön m.m. för
personal anställd hos det trafikföretag som utfört Krösatågstrafiken närmast före
Avtalet. Informationen kommer från det aktuella trafikföretaget. Beställaren bär
inte ansvar för riktigheten eller fullständigheten i uppgifterna. Trafikföretaget får
kritiskt värdera informationen och verifiera uppgifternas innehåll genom kontakt
med fackförbund etc.

4.8 Personalens rätt till meddelarskydd
4.8.1 Trafikföretaget ska tillförsäkra sina anställda samma rätt till meddelarfrihet
och meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig sektor. Med meddelarfrihet
och meddelarskydd avses vid var tidpunkt gällande regler i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om
1. rätt att lämna uppgifter för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller
yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och
3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller
avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller
avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram
eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.
Meddelarfrihet och meddelarskydd omfattar inte verkställande direktör, vice
verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person
som bedriver verksamheten.
Den tystnadsplikt som följer av lag inskränker de anställdas rätt att lämna
uppgifter.
Detsamma gäller för tystnadsplikt som avtalats eller förordnats med stöd av 9a§
lagen (1974:358) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen eller 21 § lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Meddelarfrihet och meddelarskydd medför inte någon rätt för anställda att lämna
ut handlingar.
Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar
till att fullgöra uppdraget uppfyller villkoren om meddelarfrihet och
meddelarskydd.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§25

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561
Beslut
Presidiet föreslår
 Att Regionledningskontoret kompletterar tjänsteskrivelsen
med en redovisning av hur kraven på
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i
förfrågningsunderlagen till de två senaste
trafikupphandlingarna.
 Därefter anses motionen vara besvarad.
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med
motion där man föreslår
 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på
personalövergång.
 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav
på kollektivavtal.
Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats
vid nämnden 2017-09-12. Efter behandling i presidiet skrivs
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med en
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har
beskrivits i förfrågningsunderlagen till de två senaste
trafikupphandlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Motionen kan därefter anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Länstrafiken

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§67

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
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kollektivavtal och personalövergång.
 Information lämnas i nämnden i september.
Sammanfattning
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personalövergång ställas.
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna föreliggande årsredovisning för 2017
2. Tillföra årets resultat 366 miljoner kronor till det egna kapitalet.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö



Godkänner årsredovisning för 2017 avseende de delar som avser
nämndens verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I årsredovisningen redovisas
hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är
bedömningen att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län kännetecknas
av god hushållning.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
För att bedöma om Region Jönköpings län kännetecknas av god hushållning
analyseras hur den egna verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som
regionfullmäktige satt upp samt hur verksamhetens resultat förhåller sig till
regioner och landsting i övrigt.
I budgeten anger regionfullmäktige vilka mål (systemmätetal samt inriktningsmål)
som ska uppnås för att verksamheten ska kännetecknas av god hushållning.
Regionstyrelsen och nämnderna har i månadsrapporter följt hur verksamheten
utvecklats mot uppsatta mål samt hur ekonomin har utvecklats mot budget.
Regionstyrelsen har under 2017 i två delårsrapporter återrapporterat till
regionfullmäktige.
I årsredovisningen för 2017 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten
har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten har
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kunnat nås. Av de 53 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
som fullmäktige angivit har 41 mål helt eller delvis uppnåtts (avser mätbara mål).
Verksamhetsmålen är högt satta och omprövas varje år för att vara utmanande.
Den finansiella analysen i årsredovisningen, baserad på fullfonderingsredovisning
av pensioner, visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har
uppnåtts. Det ekonomiska resultatet 366 miljoner kronor utgör 3,5 procent av
skatteintäkter och statsbidrag. Även om resultatet är positivt sammantaget finns
delar som visar negativa budgetavvikelser. För hälso- och sjukvården utgör den
0,5 procent och för området regional utveckling utgör den 2 procent av
kostnadsomslutningen.
Verksamhetsmålen visar i allt väsentligt fortsatt goda resultat. En bedömning som
även omfattar Region Jönköpings läns resultat jämfört andra landsting/regioner
gör att en sammantagen bedömning är att målet om en god hushållning uppnås.
Till årsredovisningen biläggs patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut samt
hållbarhetsredovisning.

Beslutsunderlag
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FÖR ETT BRA LIV I EN ATTRAKTIV REGION

För ett bra liv i en attraktiv region
Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa, men
också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan
dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö,
kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns
behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag behöver välutbildade
medarbetare och en bra infrastruktur.
2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka möjligheterna att tillsammans med kommuner och andra
aktörer skapa förutsättningar för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Regionbildningen har präglats av
nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Målet är att bli Sveriges fjärde tillväxtregion och vara den
bästa platsen att växa upp på. Med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgångspunkt finns sedan
november 2016 webbplatsen Utveckling Jönköpings län. På webbplatsen samlas kunskap om länet,
utvecklingsområden identifieras och olika aktörer kan informera om sina aktiviteter inom regional utveckling.
2016 och 2017 hölls också en regional konferens, Attraktionskraft.
Under 2016 startade ett samarbete med Region Östergötland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar för att
tillsammans bilda en större region. Under hösten 2016 besvarades en remiss där förslaget var att nya och större
regioner skulle bildas 2019 respektive 2023. För vår del föreslogs 2023. Arbetet med regionförstoring har
avbrutits, samtidigt som omvandling av landsting till regioner fortsätter. 2019 planeras alla landsting ha blivit
regioner. Samarbetet med övriga regioner och landsting fortsätter både på nationell nivå, i sydöstra
sjukvårdsregionen och i Brysselsamarbetet, där förutom lärosäten, Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar och Landstinget i Blekinge nu även Region Halland ingår. Samarbetet i Regionsamverkan
Syd (Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar och Landstinget i Blekinge) har utvecklats och
positionspapper tagit fram inom områdena infrastruktur och kultur.
Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur och ett rikt
kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till
länet för arbete och utbildning och det får dem att stanna. Projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt
stöds.
Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av regionala förutsättningar, strukturbilder, uppföljningar och
utvärderingar i syfte att främja lärande och utveckling. Under 2017 har områden som innovation, vikten av
jämställdhet, jämlikhet och mångfald för att nå tillväxt samt uppföljning av näringslivsutvecklingen varit i fokus,
med intentionen att skapa ett ständigt lärande av förändrade omständigheter i en föränderlig värld. Under 2017
fortsatte och avslutades de projekt som drivits i samband med arbetet med mottagande och integration för de
flyktingar som under främst 2015 och 2016 kom till Jönköpings län. Det har påverkat verksamheter inom många
offentliga organ och länet som helhet. Uppföljning har gjorts av verksamheter där extra asylmedel har använts
och en del aktiviteter har blivit en del i ordinarie verksamhet.
Under 2017 fortsatte arbetet för höghastighetståg och deras nytta för länet att vara en högaktuell fråga.
Sverigeförhandlarna har placerat tre stationslägen i länet; Jönköping, Tranås och Värnamo, vilket är mycket
positivt för den regionala utvecklingen. I slutet av året skrevs avtal med Sverigeförhandlingen och berörda
kommuner.
Vår hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Vi arbetar hälsofrämjande och invånarna erbjuds en hälso- och
sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Förebyggande
insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om
levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på individen.
Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker,
behandlingsmetoder och nya läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till
större behov av resurser, även om kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre,
vilket ökar kostnaderna för vård och omsorg. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare
omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården
ges i samverkan med patienten och närstående (co-production).
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Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län är folkhälsostrategin med handlingsplan som tagits
fram tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet. Revidering av handlingsplan inför 2018–2019
startade under hösten. För att främja folkhälsa krävs insatser inom områden som ligger utanför det som varit
regionens direkta verksamhet. De satsningarna har gjorts i samverkan med länets kommuner, statliga
myndigheter och organisationer. Inte minst förtjänar de ideella insatserna att uppmärksammas. Det är också
angeläget att Region Jönköpings län står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik
och politikens arbetsformer.
Utgångspunkter
Ändamålet med verksamheten bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka behov som ska tillgodoses
och de mål som sätts för dessa. Utgångspunkterna avser hela verksamheten och ska ge länets invånare
förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. De fem första målen avser en ändamålsenlig verksamhet och
det sjätte vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska tryggas på lång sikt. Inom varje område
formuleras de i strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal. Måluppfyllelsen beskrivs inom de olika
verksamhetsdelarna. Verksamhetens effektivitet, det vill säga det värde som skapas för invånarna i förhållande
till insatta resurser, värderas utifrån hur väl de strategiska målen nås, vilket systemmätetalen visar. I och med
regionbildningen ökade antalet mål som är gemensamma i länet och som påverkas av fler aktörer. De har ofta
karaktären av inriktningsmål. Under 2017 har utgångspunkterna utvecklats till målbild 2030 inom sju områden,
vilka presenteras i budget och verksamhetsplan inför 2018.
Här följer en sammanfattning för var och en av utgångspunkterna. Tillsammans med visionen och de 13
värderingarna bildar de grunden för verksamheten.
Följande utgångspunkter fastställdes för 2017:
Bra folkhälsa
Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa
och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete bedrivs i samarbete med berörda aktörer.
Måluppfyllelse:
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete är naturliga och inarbetade delar i verksamheten. Jönköpings län
ligger bland de främsta i landet inom sysselsättning, förväntad medellivslängd och självskattat allmänt
hälsotillstånd. Tandhälsan är god hos länets ungdomar, 42 procent av 19-åringarna är kariesfria, vilket är högt
jämfört med riket. Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar, liksom förstagångsföräldrar, erbjuds hälsosamtal. Andelen
som tackar ja till hälsosamtal fortsätter att öka, dock ej för förstagångsföräldrar. Den regionala strategin och
handlingsplanen för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län har tagits fram tillsammans med kommuner och
andra aktörer i länet.
God vård
Hälso- och sjukvården och tandvården ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter
vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Antalet misstag, brister
och fel i våra tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård med bästa möjliga kliniska resultat.
Måluppfyllelse:
Hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra undersökningar visar att patienter och
invånare är nöjda med bemötande och vård inom många områden och resultaten är bland de främsta i landet.
Etik- och bemötandefrågor är ständigt i fokus. Tillgängligheten är god. Arbetet med jämlik vård integreras i
pågående utvecklingsarbete. Öppna jämförelser visar på goda kliniska resultat inom många områden –
sammantaget bland de bästa i landet. Patientsäkerhetsarbete är högt prioriterat. Misstag och fel som vårdskador
dokumenteras, analyseras och åtgärdas systematiskt. Dessa frågor är av stor vikt och förbättringsarbeten
fortsätter under 2018. Utvecklingsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är en strategi för
att börja förflyttningen från sluten- till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral, från vård till hälsofrämjande
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
Regional utveckling
Region Jönköpings län arbetar för attraktivitet och god tillväxt i länet genom bra miljö, goda arbets-, utbildningsoch utvecklingsmöjligheter, utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik samt ett rikt kulturliv.
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Måluppfyllelse:
Regionbildningen innebär stora möjligheter att tillsammans med kommuner och andra aktörer i landet skapa
välfärd bland annat genom att med projektmedel arbeta för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Under
året har höghastighetsjärnväg fortsatt vara en aktuell fråga med tre stationslägen i länet. Inom områdena
utbildning, kultur, miljö och trafik är måluppfyllelsen hög. I Länstrafiken ses över tid en stor resandeökning.
Kostnadseffektivitet
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Riksdagen har beslutat om en
”kostnadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en rimlig
relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa och
höjd livskvalitet.
Måluppfyllelse:
Region Jönköpings läns nettokostnadsökning är lägre än genomsnittet för alla landsting/regioner. Ständig
utveckling och förändring av arbetssätt pågår för att lyckas begränsa kostnadsutvecklingen. En av de stora
utmaningarna är att förbättra hälsa och vård med bibehållna eller lägre kostnader. Verksamhetens utmaning att
hålla sin budget möts med aktivt arbete med analyser, åtgärdsplaner och uppföljning.
Systemsyn och förbättring/förnyelse
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam systemförståelse, för att möjliggöra bästa
möjliga resultat i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet med att förbättra och förnya
processer och arbetssätt stimuleras, för en effektiv och uthållig verksamhet.
Måluppfyllelse:
Gemensam systemförståelse är viktig inom regionen, men också tillsammans med kommuner och andra aktörer.
Ett exempel på gemensamt arbete i systemet är de standardiserade vårdförloppen inom cancervård. Ständiga
förbättringar är en naturlig del i verksamheten och stöd ges bland annat i form av utbildning. Nytillträdda chefer
introduceras i förbättringsarbetet, vilket är viktigt för att ta tillvara utvecklings- och kvalitetsarbete. Arbetet med
förbättring och förnyelse är integrerat i hela verksamheten och utvecklas kontinuerligt. I hela verksamheten
arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med god kvalitet och minskade kostnader genom ändrade arbetssätt
och att ta tillvara teknikens och digitaliseringens möjligheter.
Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska vi över en tidscykel om tio år nå ett
ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel.
Måluppfyllelse:
Hållbarhetsprogrammet har en hög ambitionsnivå och det pågår ett stort antal aktiviteter för att vi ska lyckas med
målen till 2020. För 2017 är det ett fåtal mått som inte når måluppfyllelse.
Målet ska ses över perioden 2015–2025. Målet om egenfinansiering av investeringar är uppnått för de tre första
åren i perioden.
Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål
Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt
och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.
Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom god hushållning.
Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det viktigaste styrdokumentet. I budgeten formuleras vision och
mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och utvecklas. Målen ska vara så konkreta att de kan
brytas ned till den nivå där de ska genomföras.
Som hjälpmedel för styrning använder vi Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är
strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen mellan fem olika perspektiv. Verksamheten beskrivs, planeras
och följs ur de fem perspektiven medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse,
medarbetare samt ekonomi.
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Via månadsuppföljning, delårsrapporter, årsredovisningen och i dialoger följs löpande hur väl målen i budget
och verksamhetsplan nås.
Regionstyrelsen och nämnderna har följt måluppfyllelsen varje månad och även begärt kompletterande
information om verksamheten, dess utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov nya uppdrag
inom nya områden eller för att förbättra måluppfyllelsen.
Sedan flera år pågår ett arbete med kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader.
Inom hälso- och sjukvård genomförs Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Den organisatoriska
indelningen förändrades 2015 från geografisk indelning till indelning efter medicinska områden. Syftet är mer
samverkan inom medicinska specialiteter. Samtidigt samlades stöd- och serviceverksamhet i ett
verksamhetsområde. Inför 2016 förtydligades åtgärdsplanen avseende kostnadsminskningar och inkluderades i
verksamhetsplaner och ett mycket aktivt arbete pågår för att mer ska göras i öppenvård och primärvård. Arbetet
med att minska administration fortsätter, liksom arbetet med rätt använd kompetens (RAK). Det har blivit ännu
viktigare i och med bristen på sjuksköterskor och vissa läkarspecialiteter. Under 2017 har ett projekt inom RAK
avslutats. Syftet har varit att samla in kunskaper och erfarenheter av framgångsrika arbetssätt lokalt och
nationellt samt att utveckla metodstöd med frågebatterier som kan appliceras på alla verksamheter.
Vi arbetar med social hållbarhet som en del i program för hållbar utveckling 2017–2020. Arbete pågår inom alla
områden för en jämlik verksamhet, till exempel genom en handlingsplan för arbete utifrån den europeiska
CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Motverkandet av alla former av flerfaldig
diskriminering ingår i deklarationen och i aktiviteter i handlingsplanen. Arbetet med att förbättra jämlikheten i
verksamheterna sker inom följande områden: Jämlikhetsintegrerat ledningssystem, jämställd och jämlik
arbetsplats, normkritiskt förhållningssätt och förbättrad kvalitet med jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och för detta finns stödmaterial.
Barnkonventionen
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter och i samverkan med länets
kommuner och idéburna organisationer. Barnbokslut 2017 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården,
Länstrafiken samt utbildning och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett
barnrättsperspektiv. Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region
Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger grunden för ett
sammanhållet stöd för barnet. Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller
arbetet med och för barns rätt ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region
Jönköpings län kan bli den bästa platsen att växa upp på.
God hushållning 2017
Det finns inte någon enkel definition eller något enkelt mätvärde på vad som kan anses vara god hushållning,
varken verksamhetsmässigt eller finansiellt. Bedömningen av om god hushållning nåtts grundar sig dels på hur
verksamheten utvecklats i förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller
sig till landstings/regionsektorn i övrigt.
I övergripande strategiska mål och de följande avsnitten för huvudområdena hälso- och sjukvård och regional
utveckling, redovisar vi hur verksamheten har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för
verksamheten kunnat nås. I tabell 1 redovisar vi ett sammandrag av resultaten för systemmätetalen.
Tabell 1: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Värdering
Målet är uppfyllt

Antal mått
25

Procent 2017 (2016, 2015)
47 % (52 %, 47 %)

Målet är delvis uppfyllt

16

30 % (31 %, 31 %)

Målet är inte uppfyllt

12

23 % (17 %, 22 %)

77 procent av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda 2017. Motsvarande siffra 2016 var 83 procent och 2015
78 procent.

4

FÖR ETT BRA LIV I EN ATTRAKTIV REGION

Tabell 2: Förändring av resultat i mätetal mellan 2017 och 2016
Värdering
Resultatet är bättre än 2016

Antal mått
16

Procent
37 %

Resultatet är i nivå med 2016

7

16 %

Resultatet är sämre än 2016

20

47 %

16 mätetal har bättre resultat 2017 än 2016 och 7 mätetal har resultat i samma nivå som 2016. Det innebär att 53
procent av de mätetal som kan jämföras med 2016 har resultat i samma nivå eller bättre. 20 mätetal har sämre
resultat. De mätetal som har bättre resultat finns framför allt inom medarbetarperspektivet och de mätetal med
sämre resultat finns framför allt inom medborgare- och kundperspektivets tillgänglighetsmått.
Målen för verksamheten är högt satta och omprövas inför varje budgetår. Analys sker inom områden där målen
inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner fram. Jämförelser med andra landsting/regioner avseende området
hälso- och sjukvård som bland andra Öppna jämförelser, Hälso- och sjukvårdsbarometern och Dagens Medicins
ranking av bästa sjukhus visar att vår verksamhet är bland de bästa i landet. Insatserna inom området regional
utveckling är av en mer långsiktig karaktär och där vi är en av flera aktörer som ska bidrag till en god utveckling.
De inriktningsmål som följs och som ska spegla utvecklingen i länet pekar på att flera områden går i rätt
riktning.
En bedömning av långsiktighet och uthållighet av den finansiella styrningen kan inte isoleras till ett enskilt år,
utan måste göras för flera år, till exempel tio år, eller över en konjunkturcykel. Målet om egenfinansiering av
investeringar förutsätter överskott som tillsammans med avskrivningskostnader täcker investeringarna sett över
en period, åren 2015–2025.
För 2015–2017 redovisar vi ett positivt resultat på 1 074 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med
avskrivningarna dessa tre år överstiger nettoinvesteringarna med 440 miljoner kronor. Det innebär att
investeringarna har finansierats med egna medel de första tre åren under perioden 2015–2025.
Sett till grad av egenfinansiering och resultatnivå, både för 2017 och de senaste åren, når vi de finansiella målen.
Utifrån detta är bedömningen att Region Jönköpings län har en god hushållning, både verksamhetsmässigt och
finansiellt.
Befolkning
Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på våra tjänster, dels storleken på skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Den 31 december 2017 hade Jönköpings län 357 237 invånare
– en ökning med 4 502 invånare jämfört med 2016. Den norra länsdelen ökade med 2 545 invånare, den södra
med 765 invånare och den östra länsdelen med 1 192 invånare. Den kraftiga ökningen beror på hög invandring
och alla kommuner i länet ökade sin befolkning mellan 2016 och 2017.
Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt över 3 600 invånare per år de
senaste fem åren. Ökningen har skett i alla länsdelar de senaste fem åren. Jämfört med rikets 5,1 procent har
länet en högre andel personer som är 80 år eller äldre. Andelen 80 år och äldre uppgick den 31 december 2017
till 5,6 procent för länet som helhet. Motsvarande andel för den östra länsdelen var 6,4 procent, för den södra
länsdelen 5,5 procent och för den norra länsdelen 5,1 procent.
Andelen personer med utländsk bakgrund var 21 procent den 31 december 2016. (Med utländsk bakgrund menas
utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.) Genomsnittet för riket var 23
procent. Variationen inom länet är stor. Lägsta andelen personer med utländsk bakgrund fanns i Habo kommun
med 9 procent och högsta andelen hade Gnosjö kommun med 32 procent. I det kommunala utjämningssystemet
bedöms länets befolkning ha behov av hälso- och sjukvård på nivån 99,3 procent jämfört med riket. I
utjämningssystemet tas hänsyn till demografi (ålder), socioekonomi (kön, civilstånd, sysselsättning, boende)
samt olika geografiska betingelser för de olika landstingen/regionerna.
- Uppdateras i mitten av mars
Arbetslöshet och varsel
Under hösten och senare delen av 2008 och en bit in på 2009 försämrades utvecklingen på arbetsmarknaden
kraftigt. Många av länets små och medelstora företag drabbades hårt av den vikande konjunkturen. Från och med
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hösten 2009 avtog varslen och var under 2010–2011 en betydligt lägre nivå. Under 2012 ökade dock antalet
varsel igen för att under 2013 åter avta. 2017 var antalet varsel det lägsta sedan år 2000.
Tabell 3: Antal personer berörda av varsel om uppsägning per kvartal 2008–2017.
(Källa: Arbetsförmedlingens årsstatistik)

2008

Kvartal 1
361

Kvartal 2
511

Kvartal 3
935

Kvartal 4
3 044

2009

2 690

1 060

614

538

2010

512

217

245

96

2011

204

362

363

389

2012

569

630

607

1 463

2013

488

405

342

327

2014

268

274

201

267

2015

400

95

130

476

2016

287

322

200

198

2017

386

143

147

158

2017 var andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 6,4 procent av länets befolkning 16–64
år, vilket är en minskning av arbetslösheten med 0,1 procentenheter från 2016. Arbetslösheten är fortfarande hög
jämfört med 2007 och 2008, då den var under 3 procent.
Det senaste året hade Jönköpings län den sjätte lägsta arbetslösheten i riket. Nässjö kommun hade 2017 länets
högsta arbetslöshet med 9,8 procent (10,1 procent 2016) och Habo kommun den lägsta med 2,5 procent (2,4
procent 2016). Arbetslösheten har minskat i sju av länets kommuner, medan den har ökat i fyra och var
oförändrad i två kommuner mellan 2016 och 2017. Siffrorna inkluderar personer i program med aktivitetsstöd.
Arbetslösheten i åldrarna 18–24 år var 8,6 procent i Jönköpings län, vilket är högre än för hela befolkningen 16–
64 år. Det har skett en ganska kraftig minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2016. Riksgenomsnittet har
minskat med 1,3 procentenheter från 11,7 procent 2016 till 10,4 procent 2017.
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Folkhälsa och sjukvård
Målet för folkhälsa och sjukvård är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska
arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen).
Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län bedrivs såväl i egen regi som genom andra vårdgivare. Frågor
om levnadsvanor och livsstil ingår naturligt i varje patientmöte utifrån en helhetssyn på patienten. Förtroendet
för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är fortsatt mycket högt enligt nya mätningar i Hälso- och
sjukvårdsbarometer både för primärvården och för den specialiserade sjukhusvården. Invånarna har stort
förtroende för vården. I Dagens Medicins rankning om Bästa sjukhus 2017 kom länets tre sjukhus på plats fem,
sex och sju i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Inom området e-hälsa ligger Region Jönköpings län
fortfarande i framkant i Sverige med utvecklingen att erbjuda digitala vårdmöten.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Under 2017 har Region Jönköpings län drivit satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård,
med målet att primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av
hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i hela hälso- och
sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan vårdcentraler, klinikerna och kommunens hemsjukvård där
vårdplanering och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård,
färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen.
Folkhälsoarbetet för att främja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet är aktivt och har etablerade samarbeten med
andra aktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhället.
Syftet med arbetet är att förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral
och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.

Verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har fortsatt
sitt arbete att verka för en jämlik vård med möjlighet att på bästa sätt möta individens behov av somatisk och
psykiatrisk vård. Vården är personcentrerad, av högsta kliniska kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet och
bedrivs kostnadseffektivt. Under 2017 fortsatte också arbetet med att anpassa verksamheten till ekonomiska
förutsättningar genom en minskning av vårdplatser och årsarbetare.
Den högre graden av specialisering har lett till en utökad samverkan i länet för att kunna ge en god och jämlik
vård. Det har inneburit att vården inom flera områden har förlagts till ett eller två av Region Jönköpings läns tre
sjukhus. Denna utveckling sker även genom ytterligare samarbete och nivåstrukturering inom sydöstra
sjukvårdsregionen och riket i övrigt.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Den nationella patientenkäten har under 2017 gått ut till drygt 10 000 patienter som besökt en läkare i
primärvården. Andelen positiva svar för samtliga dimensioner var i genomsnitt 79 procent och resultatet låg
strax över riksgenomsnittet. Svarsfrekvensen låg på 34 procent.
Vi har också tillsammans med ett mindre antal andra landsting/regioner genomfört en undersökning bland
patienter som besökt rehabiliteringspersonal inom Vårdcentralerna Bra liv och öppen specialiserad somatisk
vård. Totalt cirka 1 400 enkäter skickades ut och en tredjedel av dem besvarades. Andelen positiva svar för
samtliga dimensioner var i genomsnitt 82 procent. Svarsfrekvensen låg på 41 procent.
I båda undersökningarna är kontinuitet och koordinering den dimension där förbättringspotentialen är störst,
både i länet och i riket. Mest nöjda är patienterna med visad respekt och bemötande. Deltagarna har också lämnat
kommentarer i fritext. Dessa är i många fall mycket värdefulla i verksamhetens förbättringsarbete.
Under året har även patientnämndens arbete utvärderats inom ramen för den nationella patientenkäten. Andelen
positiva svar för undersökningens fem dimensioner var i genomsnitt 59 procent. Svarsfrekvensen låg på 37
procent.
Mätningar görs också månadsvis för att utvärdera hur patienterna upplever utredningarna inom de så kallade
standardiserade vårdförloppen i cancervården. Tillgängliga resultat omfattar första kvartalet 2017. Patienternas
helhetsintryck av sin kontakt med vården bedöms som gott (85 procent positiva svar).
Tillgänglighet
I Hälso- och sjukvårdsbarometern anger 77 procent att väntetiderna till vårdcentraler är rimliga. 66 procent anser
att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen är rimliga. Resultaten är i båda fallen de näst bästa i
landet.
Mål: Alla som behöver ska få kontakt med vårdcentralen samma dag.
Resultat: 100 procent kommer i kontakt med vårdcentralen samma dag. Målet är uppfyllt.

Mål: 90 procent av alla som behöver ett besök hos allmänläkare ska få det inom fem dagar.
Resultat: 84 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Målet avseende telefontillgängligheten uppfylls helt. Andelen som får ett besök till allmänläkare inom fem dagar
är något lägre än 2016. Utbildning av telefonrådgivningssköterskor i triagering (bedömning/prioritering) till bäst
lämpad kompetens samt aktivt arbete med läkarrekrytering är exempel på åtgärder som pågår för att förbättra
tillgängligheten. I båda fallen ligger resultaten något över riksgenomsnittet.
Mål: 80 procent av alla patienter ska få ett första besök inom 60 dagar.
Resultat: 75 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Helårsresultatet för första besök i specialiserad vård visar en något lägre tillgänglighet än 2016. Läkartillgången
uppges som en orsak och rekrytering pågår. Undantagna är dock områdena psykiatri och rehabilitering som
klarar tillgänglighetsmålen. Ur ett nationellt perspektiv är tillgängligheten god.
Mål: 90 procent av alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin ska få utredning/behandling påbörjad inom 30 dagar.
Resultat: 48 procent, målet är inte uppfyllt.
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Det ackumulerade resultatet är något sämre än föregående år och uppsatta mål nås inte. Vakanser, högt inflöde
av remisser är orsaker som kan förklara det låga resultatet. Den ökade efterfrågan gör att resurser har
omprioriteras för att möta de mest akuta och komplexa behoven. Även genomgång av registreringsrutiner har
gjorts vilket kan vara en bakomliggande orsak.

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete, kunskapsbaserad och ändmålsenlig
vård, säker hälso- och sjukvård
Inriktningsmål: Ohälsotalen ska minska för både kvinnor och män.
Resultat: Ohälsotalet minskade både i länet och i riket 2017 bland både kvinnor och män. Det minskade något mer i riket.

Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska minska. Andel fyraåringar samt elever i skolår 7/8 med ISO-BMI över 25 ska
minska med 20 procent under en treårsperiod.
Resultat: Övervikt/fetma bland fyraåringar har minskat bland både flickor och pojkar, mätt som treårsmedelvärde. Andelen
fyraåringar med övervikt/fetma har sjunkit från 12,1 procent (barn födda 2010–2012) till 11,9 procent (barn födda 2011–2013).

Skolår 7/8 kvar att redovisa.
FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändmålsenliga processer
Mål: Hälften av kvinnor och män bland förstagångsföräldrar och 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska ha haft hälsosamtal.
Resultat: Bland 40-, 50-, 60- och 70-åringar har 42,7 procent haft hälsosamtal – 46,7 procent kvinnor och 38,6 procent
män. Bland förstagångsföräldrar har totalt 33,6 procent haft hälsosamtal, 38,6 procent mammor och 28,4 procent pappor.
Målet är delvis uppfyllt.

Vårdcentralerna ska stödja goda levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med alla invånare
som fyller 40, 50, 60, och 70 år. Andelen som haft hälsosamtal har ökat med 6,9 procentenheter jämfört med
2016 och totalt genomfördes 6 339 hälsosamtal under 2017. Andelen ökar stadigt och närmar sig målet. Det är
fortfarande skillnader mellan vårdcentralerna hur stor andel som tackat ja och kommit för sitt hälsosamtal.
Hälsosamtal till förstagångsföräldrar erbjuds via barnhälsovården. Andelen genomförda hälsosamtal bland
förstagångsföräldrar har minskat jämfört med 2016. Åtgärder för att öka andelen hälsosamtal kommer att
genomföras under 2018 exempelvis genom riktad information och digitalt hälsosamtal. Upplevelsen är att fler
föräldrar tackar nej tillerbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin företagshälsovård.
Mål: Förbättra läget för 60 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser när det gäller medicinska resultat för både kvinnor
och män.
Resultat: Förutsättningarna för jämförelse har förändrats, vilket innebär att jämförande resultat inte kan tas fram. I
Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2017 går Region Jönköpings län i önskvärd riktning i 31 av 49 mått – 63 procent.
Målet är uppfyllt.

Socialstyrelsen har publicerat rapporten Öppna Jämförelser 2017 – En god vård? Övergripande uppföljning
utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.
Rapporten svarar på sex övergripande frågor:
 Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?
Socialstyrelsen använt måttet strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad för att mäta sjukvårdskostnader.
Måttet anger kostnadsnivån för hälso- och sjukvård sedan hänsyn tagits till kostnadspåverkande faktorer
som huvudmännen inte kan påverka, bland annat befolkningens ålderssammansättning och
sjukdomsförekomst. Region Jönköpings län ligger lägre än rikssnittet.
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 Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?









I det här avsnittet redovisas indikatorer som berör både tillgänglighet av servicekaraktär och den
tillgänglighet som är mer central för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Dessa sammanfaller ofta, men de kan
också motverka varandra genom undanträngningseffekter, där exempelvis garanti om vård inom en viss tid
för samtliga patienter kan leda till en annan prioritering än en rent medicinsk bedömning hade resulterat i.
Region Jönköpings län har generellt en mycket god tillgänglighet och ligger i flera mätningar i topp i
Sverige. I förhållande till riket har Region Jönköpings län få överbeläggningar och utlokaliserade patienter
(patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt
ansvar för patienten), men över snittet i riket när det gäller utskrivningsklara. Siffrorna är dock från 2016
och här har det pågått ett intensivt förbättringsarbete som ska stödja den lag om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018.
Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?
Här redovisas indikatorer som rör hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Flera av indikatorerna rör
levnadsvanor för personer som redan har en sjukdom och åtgärder för att de inte ska bli sämre eller
återinsjukna.
Region Jönköpings län ligger bäst i riket bland personer med diabetes som är fysiskt aktiva och det är få
som röker. Däremot behövs fortsatt förbättring när det gäller att ge antikoagulantiabehandling till
riskpatienter för stroke, även om det skett en stor förbättring senaste åren. Region Jönköpings län ligger på
76 procent (mål 80 procent), vilket är under snittet i riket.
Region Jönköpings län ligger över snittet i riket när det gäller fallskador bland äldre. Här ses dock en stor
skillnad mellan kvinnor och män – fallskador är betydligt vanligare bland kvinnor.
Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får?
Patientsäker, individanpassad, kunskapsbaserad och tillgänglig vård är olika delar av god kvalitet. De flesta
indikatorer som redovisas under detta område är resultatmått på övergripande nivå. Resultatindikatorerna
kan ses som sammansatta mått på samtliga faktorer som bidragit till resultatet och påverkas både av
kvaliteteten i systemet och av bakgrundsfaktorer som är svåra att påverka inom hälso- och sjukvården.
Jämförelser över tid visar i många fall en mycket positiv utveckling.
Region Jönköpings län visar i flera avseende goda resultat, exempelvis påverkbar slutenvård, diabetes,
trycksår i slutenvården och femårsöverlevnad i cancer.
Blir vi friskare och lever längre?
Här redovisas breda mått för hälsoutfallet där kvaliteten i hälso- och sjukvården spelar roll, men där utfallet
även i hög grad påverkas av faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och levnadsförhållanden.
Befolkningen i Region Jönköpings län skattar i hög grad sitt allmäntillstånd som mycket bra eller bra och
ligger bland de län i Sverige med minst antal självmord.
Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?
I det här avsnittet redovisas indikatorer som inte direkt speglar god vård, men som antas beröra viktiga
förutsättningar för goda resultat nu och framöver. De indikatorer där det görs jämförelser, är förtroende för
hälso- och sjukvården, befolkningens uppfattning om vård på lika villkor, förekomst av
antibiotikabehandling i öppenvård, sjukfrånvaro bland landstingsanställda samt rapportering till
kvalitetsregister för tre folksjukdomar.
Befolkningen i Region Jönköpings län har mycket högt förtroende för sjukvården i sin helhet och att den
ges på lika villkor.

Tidskriften Dagens Medicin sammanställer ett stort material som grund för sin årliga ranking Bäsa sjukhus och
sjukhusen i Region Jönköpings län har placerats sig högt under flera år. I den senaste rankingen placerade sig
länets sjukhus på femte, sjätte och sjunde plats i klassen mellanstora sjukhus.
FRAMGÅNGSFAKTOR Säker hälso- och sjukvård
Lex Maria-anmälan görs av vården vid en händelse där en allvarlig vårdskada har uppstått alternativt att det varit
en risk för allvarlig vårdskada. Med vårdskada menas en skada som drabbat en patient i vården och som hade
kunnat undvikas. Enskildas klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) görs av patient eller
närstående då de upplevt att patienten drabbats av en vårdskada. Till Löf (Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag) kan patient anmäla om den anser sig ha drabbats av vårdskada.
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Tabell 4: Antalet lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål 2014–2017
2014
43

2015
59

2016
66

2017
57

Antal enskildas klagomål

114

107

144

133

Antal anmälning Löf

533

540

606

573

Antal lex Maria-anmälningar

1 september 2017 ändrades Socialstyrelsens föreskrift om utredning av vårdskador. Tidigare var det obligatoriskt
att göra Lex Maria-anmälan vid alla självmord där den avlidne varit i kontakt med sjukvården inom 4 veckor
före dödsfallet. Efter den 1 september ska Lex Maria-anmälan endast göras om självmordet uppfattas som en
undvikbar skada orsakad av brister i vården. Detta är en förklaring till det minskade antalet anmälningar 2017.
Antalet anmälningar enligt lex Maria har annars ökat successivt från år 2014. Tolkningen är inte att antalet
vårdskador har ökat, utan att ökningen främst beror på att chefläkarna har arbetat med att öka medvetenheten om
vårdskador och utrednings- och anmälningsansvar utifrån patientsäkerhetslagen. De flesta ärenden gäller vård,
behandling och diagnostik (83 procent) med fördelning främst inom delområden diagnos, behandling samt
självmord.
Antalet enskildas klagomål till IVO har minskat något i jämförelse med år 2016. Även här gäller flertalet
ärenden vård, behandling och diagnostik (54 procent) med fördelning främst inom delområden behandling,
undersökning/utredning samt diagnostik. I en majoritet av de klagomål IVO har granskat har IVO funnit att
vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en god vård. I de fall där Region Jönköpings län fått ta emot kritik
(27 procent) ses viktiga förbättringsområden inom vård, behandling och diagnostik.
Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör flest lex Maria-anmälningar och får flest enskildas klagomål.
Detta överensstämmer med statistik i övriga landet. Tolkningen är dels att kirurgi kan vara riskfylld verksamhet,
dels att vårdskador är så uppenbara och tydliga i opererande verksamheter.
I patientnämndens ärenden ses viktiga förbättringsområden avseende vårdens ansvar för tillgänglighet,
information samt möjlighet till delaktighet och samordning.
Avvikelser om patientsäkerhet som registreras i Synergi visar att det finns förbättringsmöjligheter inom
arbetsprocesser såsom läkemedelshantering, omvårdnad, samverkan samt hantering av vårddokumentation.
Mål: Antal skador per 1 000 vårddagar ska minska.
Resultat: Variation över året. Målet att minska är uppfyllt, sannolikt också över tid.

Det finns en variation över tid i antalet skador. Med använd metod kan man inte med säkerhet jämföra resultat
mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara en minskning av antalet skador sedan mätmetoden
infördes 2008, även om jämförelsen är vansklig då både mätmetoden och vården ständigt utvecklas och
förändras. Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och lärandet av de skador som
identifieras i mätningen bidrar till att minska risken för skador i framtiden.
Mål: Andel av patienter som bedömts ha risk inom område fall, undernäring, och trycksår,
samt munhälsa som fått åtgärd insatt (riskpatienter) – mål 90 procent.
Resultat: 79 procent hade åtgärder vidtagna. Målet är inte uppfyllt.

I mätningen ingår förutom åtgärder vid risk för trycksår, fall och undernäring även sedan 2017 åtgärder vid risk
för munhälsan. Av de patienter som totalt sett bedömdes hade 66% minst en risk inom de fyra områdena. För
92% av dessa patienter med risker gjordes en åtgärdsplan och för 79% av dessa var åtgärderna vidtagna. Under
2017 har området munhälsa tillkommit, det är ett område där arbetssätten ännu inte fullt ut etablerats.
Bemanningsproblematik och högre andel nyanställd personal på flera arbetsplatser är en utmaning för
vårdpreventionsarbetet.
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VERKSAMHETSSTATISTIK
Primärvård
Läkarbesök av länets invånare (konsumtion) inom primärvården har minskat med 7 400, vilket är cirka två
procent mindre än 2016. Däremot ökade länets produktion av läkarbesök kraftigt till följd av ökad försäljning till
andra landsting/regioner; digitala besök. Antalet digitala besök ökade från knappt 20 000 till drygt 200 000.
Besök av länets invånare (konsumtion) hos annan personalkategori ökade med 7 700 besök under 2017. Det är
främst besök till fysioterapeuter och sjuksköterskor som ökat. Se Tabell 5, Primärvård, verksamhetsstatistik
2013–2017.
Antalet patientbesök hos kiropraktorer och naprapater var 11 500, vilket är i nivå med 2016.
Länets invånare gjorde cirka 62 procent av sina besök i primärvården och det är en marginell ökning jämfört
med 2016. Andel läkarbesök i primärvården var 52 procent respektive 68 procent för övriga besök.
Tabell 5: Primärvård, verksamhetsstatistik 2013–2017
2013

2014

2015

2016

2017

438 765

444 876

446 571

473 218

643 708

24 163

24 769

25 601

26 851

27 395

- varav hembesök

4 813

5 006

4 257

3 280

3 942

- varav såld vård

11 248

13 079

19 144

37 574

216 217

19 422

202 055

Allmänläkarvård
Antal besök, läkare
- varav jourcentralsbesök

-varav distansbesök
Sjuksköterskevård
Antal besök dsk/ssk/usk

322 486

325 553

331 768

347 780

358 413

Barnhälsovård
Antal besök, läkare

21 080

22 004

19 825

17 937

18 579

Antal besök, dsk/ssk

66 247

68 834

74 107

74 397

70 631

Mödrahälsovård
Antal besök, läkare

4 639

4 838

3 293

3 044

3 887

58 088

58 028

65 074

58 344

56 653

Sjukgymnastikmottagning
Antal besök, sjukgymnast/fysioterapeut

159 810

168 453

174 603

173 426

184 445

Antal besök, annan personalkategori 1)

10 621

10 734

10 011

7 324

5 399

Arbetsterapimottagning
Antal besök, arbetsterapeut

16 006

16 883

19 145

20 867

21 546

0

0

0

0

0

Antal besök barnmorska

Antal besök, annan personalkategori 1)
Övriga verksamheter
Antal besök läkare

288

238

167

218

137

76 602

82 054

90 597

86 917

92 352

9 747

12 596

20 340

21 829

32 076

Summa producerade läkarbesök i länet

464 772

471 956

469 856

494 417

666 311

Summa producerade övriga besök i länet

709 860

730 539

765 305

769 055

789 439

Köpt vård
Antal besök, läkare

18 013

13 256

9 731

9 179

8 527

Antal besök, annan personalkategori

95 634

93 437

92 272

88 756

86 294

Länets konsumtion
Antal besök, läkare

471 537

472 133

460 443

466 022

458 621

Antal besök, annan personalkategori

795 747

811 380

837 237

835 982

843 657

Antal besök, annan personalkategori 2)
Såld vård övriga besök

1)

inklusive gruppbesök
2)
ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynekologiska hälsokontroller
(Förkortningar: dsk: distriktsköterska, sjuksköterska. sjuksköterska, usk: undersköterska)
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Somatisk vård
Antalet disponibla vårdplatser1 fortsätter att minska. Under 2017 minskade de disponibla vårdplatserna med
ytterligare 50 till 612. Merparten av minskningen har skett inom medicin/geriatrik-klinikerna. Omorganisationen
av kirurgklinikerna har också bidragit till minskningen. Till följd av minskningen av vårdplatserna, minskade
även antalet vårdtillfällen.
Beläggningsgraden, (utnyttjandet av disponibla vårdplatser) 2017 var 86,7 procent, vilket är något högre än
2016. Medelvårdtiden är oförändrad, 4,1 dagar.
Antalet besök till läkare minskade med 15 000 besök, vilket motsvarar fyra procent jämfört med 2016. En del av
minskningen förklaras av minskning inom öron-näs- och halssjukvården samt hudsjukvården. Antalet besök till
övriga personalkategorier är nästan oförändrat.
Antalet operationer minskade med cirka fem procent i slutenvården. Dagkirurgiska operationer ökade med
närmare två procent främst inom ögonsjukvården.
Köpt/upphandlad somatisk vård
Region Jönköpings län köpte 2017 högspecialiserad vård inom riks- och regionsjukvården (inklusive akut och
valfri vård) på i stort sett samma nivå som 2016. Däremot ökade antalet läkarbesök något inom den
högspecialiserade vården.
Tabell 6: Specialiserad somatisk vård, verksamhetsstatistik 2013–2017
2013

2014

2015

2016

2017

779

732

662

612

240 048

233 778

223 725

208 386

194 676

55 570

55 669

55 077

51 731

48 374

0,91

0,90

0,87

0,86

0,87

Medelvårdtid, dagar

4,3

4,2

4,1

4,0

4,0

Antal läkarbesök 1)

336 350

353 077

371 536

372 961

360 015

Antal besök annan personalkategori 1)

259 496

259 184

273 850

294 057

292 970

Vårdtid i dagar

7 307

7 648

8 700

8 865

6 632

Antal vårdtillfällen

2 751

2 803

3 420

3 285

2 676

Antal läkarbesök

11 304

12 616

16 383

19 505

18 084

4 144

5 078

8 464

10 190

9 756

Egenproducerad vård (inklusive såld vård)
Antal disponibla vårdplatser
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle

Varav såld vård

Antal besök annan personalkategori
Köpt vård
Vårdtid i dagar

23 107

22 112

22 961

21 540

20 713

Antal vårdtillfällen

5 622

5 744

5 894

5 603

5 637

Antal läkarbesök

53 096

50 379

52 615

51 369

47 474

7 005

6 979

7 988

8 292

8 490

208 757

Antal besök annan personalkategori
Länets konsumtion
Vårdtid i dagar

255 848

248 242

237 986

221 061

Antal vårdtillfällen

58 441

58 610

57 551

54 049

51 335

Antal läkarbesök

378 142

390 840

407 768

404 825

389 405

Antal besök annan personalkategori

262 357

261 085

273 374

292 159

291 704

Psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården minskade antalet disponibla vårdplatser med fyra. Antalet vårdtillfällen ökade med
2 procent, medan antalet vårddagar minskade. Detta bidrar till en viss minskning av medelvårdtiden.
Beläggningsgraden (användningen av disponibla vårdplatser) låg i genomsnitt på 78,5 procent, vilket är en
1

* disponibel vårdplats: Vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och
arbetsmiljö.
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ökning i jämförelse med 2016. Antalet läkarbesök samt besök annan personalkategori ökade med cirka fem
procent.
Köpt/upphandlad psykiatrisk vård

Den övervägande delen köpt vård utgörs av rättspsykiatri. Merparten av patienterna vårdas i Vadstena. Aktivt
arbete pågår kontinuerligt med omlokalisering för ett optimalt utnyttjande av regionsjukvårdsavtalet. Den totala
volymen vårddagar inom rättspsykiatri minskade med 4 procent jämfört med 2016. Däremot ökade övrig köpt
psykiatri under 2017.
Tabell 7: Specialiserad psykiatrisk vård, verksamhetsstatistik 2013–2017
2013

2014

2015

2016

2017

141

137

47 242

49 071

46 128

43 693

42 104

4 146

4 182

4 149

4 099

4 177

Egenproducerad vård inklusive såld vård
Antal disponibla vårdplatser
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Medelvårdtid, dagar

11,4

11,7

11,1

10,7

10,1

23 499

24 201

24 310

25 692

26 907

110 078

105 648

106 291

106 097

110 955

1 633

1 273

2 237

2 079

1 759

311

331

442

419

381

Antal läkarbesök

1 042

1 129

1 444

1 833

1 710

Antal besök annan personalkategori

1 731

1 805

2 258

2 562

2 940

19 618

17 374

15 153

15 919

16 113

Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori
Varav såld vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen

Köpt vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

593

560

496

470

446

1 113

79

155

108

112

167

136

176

237

243

56 458

Länets konsumtion
Vårdtid i dagar

65 227

65 172

59 044

57 533

Antal vårdtillfällen

4 425

4 411

4 203

4 150

4 242

Antal läkarbesök

23 570

23 151

23 021

23 967

25 309

108 514

103 979

104 209

103 772

108 258

Antal besök annan personalkategori

Hjälpmedelsverksamhet
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel ökade med cirka 12 procent jämfört med 2016.
Tabell 8: Hjälpmedelsverksamhet 2013–2017
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel

2013
14 361

2014
15 071

2015
14 933

2016
14 687

2017
16 377

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Utvecklings- och kvalitetsarbete med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner är en
fortsatt viktig del i Region Jönköpings läns strategi. Inom verksamheterna pågår ett stor antal förbättringsprojekt,
men även ständiga förbättringar i vardagen.
Inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska stödja
omställningen till den nära vården, pågår ett omfattande arbete på makro-, meso- och mikrosystemnivå. Nya
arbetssätt har testats fram genom piloter i liten skala, som nu övergår till vidare spridning i länet med ansvar i
linjen.
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Arbetet med kundsegmentering och personcentrering har ytterligare utvecklats och stödkoncept tagits fram för
att underlätta arbetet i praktisk vardag. Utvärdering och lärande fångas längs vägen och följeforskning pågår.
Samverkan har också skett med coaching från Institute for Healthcare Improvement (IHI) för att bygga en
lärplattform för ett standardiserat utvecklingsstöd.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har lyfts in som ett område i Region Jönköpings läns
internationella lärandenätverk för co-production (= samverkan mellan patient, närstående och vården) som håller
på att utvecklas via Jönköping Academy.
Under 2017 har 165 originalarbeten publicerats och med tillägg av bokkapitel, kunskapssammanställningar blir
det 182 publikationer. Flera av dessa studier har blivit nationellt och internationellt uppmärksammade och
kommer att bidra till direkt nytta för patienter i länet. 15 disputationer med god spridning inom olika kliniska
områden genomfördes med stöd av de doktorandtjänster som finansieras. Många medarbetare har också fått stöd
för att kunna presentera sina resultat från vetenskapliga studier, genomförda inom Region Jönköpings läns
verksamheter, vid konferenser och möten både nationellt och internationellt.

Perspektiv: Ekonomi
STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
FRAMGÅNGSFAKTOR Ekonomi i balans
Sjukvårdens ekonomiska läge har successivt förbättrats. Landstingets strukturjusterade 2 kostnad per invånare för
hälso- och sjukvård har ökat långsammare än för riket i genomsnitt. Region Jönköpings län har som
inriktningsmål att sjukvårdskostnaden (strukturjusterad) per invånare ska ligga i nedre kvartil bland
landsting/regioner.
Figur 1: Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2016

2

Strukturjusterad kostnad: Kostnadsnivån kan inte förväntas vara densamma i alla landsting. Det finns strukturella faktorer
som landstingen inte har möjlighet att påverka som befolkningens ålderssammansättning, den socioekonomiska strukturen
och sjukdomspanorama. Det kommunala utjämningssystem som gäller från 2014 och som ska beakta strukturella skillnader,
visar att Region Jönköpings län förväntas ha en kostnad som ligger knappt 0,5 procent under riksgenomsnittet.

9

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

Region Jönköpings län har de senaste åren haft relativt låg nettokostnadsökning inom hälso- och
sjukvården, vilket medfört en förbättrad position. Under 2016 försämrades dock positionen något från
sjätte till nionde plats, men den strukturjusterade kostnaden per invånare ligger fortfarande lägre än riket.
2012 var kostnaden per invånare 160 kronor högre än genomsnittet och 2016, som är senaste redovisningsår, var
kostnaden 395 kronor lägre per invånare.
2017 ökade nettokostnaden med 5,0 procent för hälso- och sjukvården, vilket motsvarar den budgeterade
ökningen. Den relativt höga nettokostnadsökningen beror på att både primärvården och den psykiatriska vården
ökade kraftigt, drygt åtta procent. Inom den specialiserade somatiska vården var ökningen mer begränsad och
stannade på 2,7 procent men kostnaden var högre än budgeterat.
Inom Region Jönköpings län pågår ett antal viktiga utvecklingsarbeten för att stimulera en ökad effektivitet i
styrning av sjukvården. Införandet av kostnad per patientkontakt (KPP) påbörjades för somatisk vård under 2015
och fortsätter enligt plan. En viktig framgångsfaktor är att tydliggöra samband och vinster med en nära koppling
mellan kostnad per patientkontakt, kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) samt rätt använd kompetens
(RAK).
Hyrpersonal
2017 ökade kostnaden för hyrpersonal med 30 procent. Den totala kostnaden blev 203 miljoner kronor.
Det är i huvudsak läkare som hyrs in (200 miljoner kronor).
Tabell 9: Kostnad för hyrpersonal, miljoner kronor
2016

2017

Skillnad

0,6

0,4

-0,3

Vårdcentralerna Bra Liv

43,2

52,9

9,8

Medicinsk diagnostik

39,1

54,4

15,3

Folktandvården

0,0

0,0

0,0

Medicinsk vård

18,1

17,9

-0,2

Kirurgisk vård

30,9

43,2

12,3

Psykiatri och rehabilitering

23,4

34,0

10,6

155,4

202,9

47,5

Regionens åtagande

Summa

De högsta kostnaderna finns inom Vårdcentralerna Bra Liv och inom Medicinsk diagnostik.
Antalet egna anställda specialistläkare och ST-läkare har minskat något under året från 855 till 850
faktiska årsarbetare.
Nettokostnad per verksamhetsområde
Hälso- och sjukvårdens nettokostnad uppgick 2017 till 8,3 miljarder kronor.
4,6%
9,6%

21,5%

Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk
vård

64,3%

Figur 2: Nettokostnad per verksamhetsområde 2017, procent
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Den somatiska vården står för den större delen av hälso- och sjukvårdens nettokostnad. Ambitionen är att en
större andel av vården ska bedrivas inom primärvården och under 2017 ökade primärvårdens andel med 0,5
procent.
Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är inte uppfyllt.

Tabell 10: Hälso- och sjukvårdens nettokostnad (miljoner kronor)
Primärvård

2016
1 652

2017
1 794

Avvikelse mot budget 2017
-2

Specialiserad somatisk vård

5 193

5 364

-81

739

798

-2

Specialiserad psykiatrisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Total nettokostnad

356

383

28

7 940

8 339

-58

Primärvård
Primärvården finansieras främst genom så kallad kapitering, som innebär att varje vårdcentral ersätts utifrån
invånarnas val. Nettokostnaden för primärvården uppgick 2017 till 1 794 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 8,6 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen bidrog till att ett tidigare positivt resultat vänts till ett
mindre underskott.
Specialiserad somatisk vård
Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård uppgick 2017 till 5 364 miljoner kronor. Det är en
kostnadsökning med 2,7 procent och budgeten överskeds med 81 miljoner kronor (1,5 procent).
Budgetavvikelsen har de senaste åren förbättrats bland annat till följd av minskning av vårdplatser och
årsarbetare. Under 2017 sker också en resultatförbättring, men inte i samma omfattning som under 2016.
Akutverksamheten och operation/intensivvården är viktiga och omfattande områden inom sjukvården. De
omsluter tillsammans cirka 840 miljoner kronor årligen och har de senaste fem åren haft en kostnadsökning på
180 miljoner kronor. Utöver inflation och hyresjusteringar är ökningen cirka 65 miljoner kronor. Kostnaderna
för akut- och operation/intensivverksamheterna fördelas på de kliniker som använder dessa verksamheter och
påverkar dessa klinikers resultat. Det innebär att kravet på kostnadsanpassning i övrigt även måste täcka dessa
kostnadsökningar.
Specialiserad psykiatrisk vård
Nettokostnaderna för psykiatrisk vård uppgick 2017 till 798 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,1
procent. Den relativt höga nettokostnadsutvecklingen förklaras bland annat av fler årsarbetare och ökade
kostnader för bemanningsföretag. Detta innebär att ett tidigare överskott på 25 miljoner kronor har vänts till ett
mindre underskott.
Övrig hälso- och sjukvård
Nettokostnaderna för området övrig hälso- och sjukvård uppgick till 383 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner
lägre än budget. Området består av flera delområden med olika resultat, sammanlagt redovisas en ökning av
nettokostnaderna med 7,5 procent.
Positivt resultat på närmare 20 miljoner kronor finns för läkemedel, avseende behandling av hepatit C. Även
vissa riktade statsbidrag bidrar till en positiv budgetavvikelse, bland annat rehabiliteringsgarantin.
Ambulans- och sjuktransporter är ett av delområdena inom övrig hälso- och sjukvård. Nettokostnaden ökade
med 10 miljoner kronor under 2017 och utgiftsramen överskreds med 15 miljoner kronor. En utredning pågår där
ambulansorganisationen i länet ses över, så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Utredningen beräknas vara klar
våren 2018. Resultatet av utredningen kan få konsekvenser på kommande budgetarbete.
Inom handikapp- och hjälpmedelsverksamheten finns en ekonomisk obalans för TeamOlmed på 2,9 miljoner
kronor. Verksamheten har ökat sin omfattning och budgetförutsättningarna bör prövas inför kommande budget.
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Såld och köpt vård
Intäkterna för såld vård ökade med drygt 50 procent eller närmare 120 miljoner under 2017. Ökningen
finns främst inom vårdval primärvård och avser intäkter för digitala läkarkontakter. Dessa intäkter ledde
också till ökade kostnader (köpt vård) då utbetalningarna ökat till de privata vårdgivarna.
Tabell 11: Såld vård exklusive asyl, miljoner kronor
Primärvård
varav vårdval

2016
60,8

2017
179,5

Förändring
118,7

57,0

175,6

118,6

157,5

162,3

4,8

varav vårdval ögon

19,7

32,5

12,8

varav övrig öppenvård

46,4

46,6

0,2

varav slutenvård

84,0

73,0

-9,0

Specialiserad somatisk vård

varav utskrivningsklara
Specialiserad psykiatrisk vård
varav öppenvård
varav slutenvård
Totalt

7,4

10,2

2,8

16,4

12,8

-3,6

7,8

7,2

-0,6

8,6

5,6

-3,0

234,7

354,6

119,9

Kostnaden för köpt vård ökade med nästan 14 procent eller närmare 170 miljoner kronor. Ökningen finns främst
inom primärvården och hänger samman med de digitala vårdmötena (distansbesöken via internet med Kry och
Min Doktor) som fortsatte att öka under 2017. Bakom de ökade kostnaderna finns också ökade intäkter från
andra landsting/regioner. Kostnaderna inom rikssjukvården ökar, men ska ses mot att 2016 var ett år med
ovanligt låga kostnader. Kostnaderna för köpt regionvård ligger relativt stabilt.
Tabell 12: Köpt vård, miljoner kronor
Primärvård

2016
383,6

2017
517,0

Förändring
133,4

Somatisk vård

692,6

721,0

28,4

varav rikssjukvård

206,5

227,1

20,6

varav regionvård

404,9

409,6

4,7

varav vårdval ögon

43,0

46,5

3,5

varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera

38,2

37,8

0,4

Psykiatrisk vård

95,1

102,4

7,3

varav riks- och regionsjukvård*

89,0

97,7

8,7

6,1

4,8

1,3

Övrig hälso- och sjukvård

54,6

54,7

0,1

Handikapp och hjälpmedel

43,4

45,3

1,9

varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera

Övrigt
Summa

10,8

9,4

1,4

1 225,9

1 395,1

169,2

*Inklusive köpt rättspsykiatrisk vård i Vadstena, som är avtal inom regionvården.

Asyl
Vid början av året fanns det cirka 5 000 asylsökande i länet och vid årets slut cirka 3 500 asylsökande.
De asylsökandes behov av hälso- och sjukvård samt tandvård har finansierats av en statlig
schablonersättning. Ersättningen för 2017 uppgick till 87,7 miljoner kronor, vilket är ca 3 miljoner
kronor mindre än 2016. Utöver schablonersättningen ersattes Region Jönköpings län även för inledande
hälsoundersökningar, patienter med extra kostnadskrävande vård samt för varaktig vård.
Schablonersättningen har minskat, medan ersättning för kostnadskrävande patienter och varaktig vård
ökat kraftigt.
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FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter ökad
livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning.
Kostnadsutvecklingen blev 2 procent, vilket är lägre än väntat. Detta förklaras av lägre kostnader för läkemedel
mot hepatit C, lägre kostnader än väntat inom primärvården, högre återbäringar/rabatter under 2017 samt lägre
kostnader för tjänsten dosdispensering. Kostnadsutvecklingen mellan åren ligger i nivå med riket.
Tabell 13: Läkemedel (öppen- och slutenvård)
(Belopp i miljoner kronor)

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Skillnad mot
budget

Basläkemedel

286,8

306,9

341,4

18,9

Sjukhusspecifika

387,6

430

466,2

-10,3

98,3

99,5

60,4

-3,1

772,7

836,4

868,0

5,5

Recept

Centralt finansierade lkm*
Summa
Rekvisition
Slutenvård inklusive återbäringar/rabatter
Totalt

269,9

263

253,7

43,2

1 042,6

1 099,4

1 121,7

48,7

* inklusive tjänstekostnad för dosdispensiering.

Aktiviteter enligt handlingsplan
Handlingsplanen utgår från uppdragbeskrivningar och handlingsplanen i budget och flerårsplan. Den kan även
innehålla aktiviteter kopplade till uppdrag som getts under 2017. Den första delen beskriver ett antal
utvecklingsområden som gäller för hela hälso- och sjukvården. Den andra delen beskriver konkreta insatser inom
primärvården och specialiserad vård.
Personcentrerad vård

Personcentrerad vård ger en förbättrad vård, rehabilitering och omvårdnad, men även en mer kostnadseffektiv
hälso- och sjukvård. Region Jönköpings läns definition på personcentrerad vård är att se och möta hela
människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt
för varandras kunskap.
Även 2017 visar resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern att invånarna i Jönköpings län har stort förtroende
för hälso- och sjukvården. I flera fall är resultatet bland de bästa i landet. Se Tabell 14. 67 procent av de
tillfrågade uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är den högsta siffran i landet.
Tabell 14: Vårdbarometern och Hälso- och sjukvårdsbarometern 2010–2017
Procentuell andel som instämmer helt eller delvis i
2010
85

2011
82

2012
85

2013
85

2014
86

2015
85

2016
89

2017
90

Förtroende för hälso- och sjukvården i
sin helhet i den egna regionen (mycket
stort eller ganska stort)

70

69

72

71

73

74

72

72

Förtroende för vårdcentraler i regionen
(mycket stort eller ganska stort)

63

64

72

68

73

74

71

69

Förtroende för sjukhus i regionen
(mycket stort eller ganska stort)

76

76

77

77

78

79

75

75

Väntetiderna till besök på vårdcentral är
rimliga (instämmer helt eller delvis)

66

71

73

72

74

77

78

77

Väntetiderna till besök och behandling
på sjukhus är rimliga (instämmer helt
eller delvis)

50

55

52

55

55

52

66

66

Jag har tillgång till den sjukvård jag
behöver (instämmer helt eller delvis)
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Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 en mixad insamlingsmetod jämfört med den tidigare
Vårdbarometern där datainsamlingen genomfördes enbart med telefonintervjuer. Förändringarna medför att det
inte går att göra exakta jämförelser mot tidigare mätresultat och större resultatskillnader mot tidigare mätningar
bör ses som tendenser, snarare än säkerställda förändringar.
Etik och bemötande

I uppdraget för etikrådet ingår bland annat att verka för att vårdsökande och befolkning möts med respekt för den
enskildes behov och personliga integritet. Patienternas syn på bemötande och emotionellt stöd i den nationella
patientenkäten framgår av tabell 15.
Rådet ska generellt främja etisk reflektion och verka för att höja medvetenheten kring etiska aspekter hos
medarbetare och förtroendevalda. Reflektion över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska
förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid liv. Den etiska värdegrunden för hälsooch sjukvården knyter också an till delar av regionens program för social hållbarhet.
Etikrådet medverkar sen många år med en artikel i varje nummer av personaltidningen Pulsen. Under året har en
rad arrangemang genomförts och de nystartade föreläsningarna på lunchtid har blivit en framgång. Etikskolan är
ett utbildningsprogram för etikombud som under 2017 genomförts med ett nytt upplägg.
Tabell 15: Procentuell andel positiva svar i den nationella patientenkäten 2017

Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från
vårdpersonalen (till exempel om du kände oro, rädsla, ångest eller
motsvarande)?

Läkarbesök
i primärvård
72

Rehabilitering i primärvård
och specialiserad vård
74

Bemötte vårdpersonalen dig med medkänsla och omsorg?

87

93

Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder?

91

94

Kände du förtroende för den läkare/de behandlare som du träffade?

83

89

Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig
inkluderad i samtalet?

74

Existentiell hälsa och andlig vård

Den personcentrerade vården med målet att se och möta hela människan innefattar även ett ansvar för
människors existentiella behov och hälsa. Existentiell hälsa utgör ett växande fokusområde inom
folkhälsoarbetet. Samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för existentiell hälsa har använts vid olika
former av interventioner. Existentiell hälsa har också uppmärksammats vid en nationell konferens.
Inom den andliga vården fortsätter Sjukhuskyrkan arbetet kopplat till existentiella, andliga och religiösa behov
och med patienter, närstående och medarbetare som målgrupp. Region Jönköpings län arbetar också för ökad
samverkan med andra trossamfund. Arbetet stöds och samordnas i enlighet med länsgemensamma riktlinjer för
andlig vård.
E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få mer
jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje månad loggar 114 000 länsinvånare
in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar vårdärenden av olika slag. Webbtidbokning är den mest
efterfrågade tjänsten och varje månad genomförs cirka 7 500 bokningar, men potentialen är mycket större då
vårdenheterna ännu inte erbjuder tillräckligt många tider för webbtidbokning. Stöd och behandling via nätet ökar
tillgängligheten eftersom patienter kan genomföra behandlingen när och var det passar dem bäst. I Region
Jönköpings län har 655 patienter fått KBT-behandling via internet under 2017. Införande av fler stöd och
behandlingsprogram pågår, exempelvis Alternativ till våld, Tobaksavvänjning och Återgång till arbete. 2 500
länsinvånare läser sin journal via nätet varje dag. Under 2017 har fler informationsmängder tillgängliggjorts,
exempelvis provsvar, rötgensvar och informationsmängder från habiliteringscentrum, kurator och psykologer
samt från psykiatriska klinikerna. Detsamma gäller för Nationell patientöversikt (NPÖ).
På 1177 Vårdguiden på webben sker löpande utveckling av det redaktionella innehållet, i kontaktkort samt
funktionen hitta och jämför vård. Under 2017 har användningen av digitala vårdmöten ökat kraftigt där externa
aktörer som Kry, Min doktor och apoteken erbjuder digitala läkarbesök. Inom Region Jönköpings län erbjuder
Bra Liv Nära digitala vårdmöten, men de flesta privata vårdcentraler erbjuder ännu inte denna möjlighet. Arbete
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med digitala vårdmöten vid samordnad vårdplanering och på ungdomsmottagningarna pågår. Under året fortsatte
utvecklingen av provtagningstjänster med provsvar och dosjustering via mobilen till patienter som tar
blodförtunnande läkemedel. Enkäterna som invånaren fyller i inför hälsosamtal görs nu också via 1177
Vårdguidens e-tjänster.
För att ge invånare och medarbetare i vården förutsättningar att dra full nytta av, och använda e-tjänsterna
optimalt, utvecklas, förbättras och effektiviseras användningen av Cosmic och sjukvårdens övriga IT-stöd
kontinuerligt. Målbilden är att
 se det kliniska arbetet och dokumentation/informationshantering som en helhet
 strukturera, standardisera och systematisera arbetssätt för att uppnå säkerhet och kvalitet
 informationen ska finnas tillgänglig i realtid
 informationen ska fungera som beslutstöd i löpande arbete
 informationen ska ge underlag för uppföljning och utveckling.
För samverkansprojekten i Kundgrupp Cosmic (nio kunder) samt eSPIR (samverkande processer i sydöstra
sjukvårdsregionen) är målsättningen att skapa förutsättningar för likvärdig konfigurering av Cosmic. Detta för att
öka möjligheten att ställa gemensamma krav mot leverantören, underlätta för personal och studenter som rör sig
mellan landstingen och öka patientsäkerheten genom enhetlig användning av systemet.
2017 präglades till stor del av ett antal stora införandeprojekt. Störst var uppgraderingen till ny version av
Cosmic, som var den största uppgraderingen sedan systemet infördes. Den innebar nytt gränssnitt och nya
översikter, ny uppmärksamhetssignal, ny läkemedelsmodul samt nya presentationsvyer.
Under året införandes även ett nytt operationsplaneringssystem, Cosmic TM, och ett nytt system för
vårdplanering tillsammans med kommunerna, Cosmic Link. Psykiatrin fick nytt beslutsstöd i Cosmic. Utöver
detta driftsattes tio nya processer för att standardisera vårdförloppen för cancer.
1177 Vårdguiden på telefon är en del av vårdkedjan/vårdprocessen för Region Jönköpings län. Nationella mål
för tjänsten är att minst 85 procent av invånarsamtalen till 1177 Vårdguiden på telefon blir besvarade. I Region
Jönköpings län blir 66 procent besvarade. Medelväntetiden för besvarade samtal har varit 19 minuter (mål 5
minuter), baserat på hela dygnet. Belastningen är fortfarande hög, framförallt kvällar och helger.
Det första steget i införande av nationell kö för 1177 Vårdguiden på telefon, har genomförts och innebär
samverkan på dagtid. I den nationella kön besvaras samtal via en enda landsövergripande kö och syftet är att
skapa bättre tillgänglighet. Planen är att den nationella samverkan kan utökas under 2018 även till kvällar och
helger. Samverkan ökar också möjligheten att få tillgång till språktjänsten (rådgivning på olika språk).
Förebyggande och planering
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Under året har en rad insatser utvecklats kopplade till den regionala strategin och handlingsplanen för jämlik
hälsa; Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Majoriteten av insatserna sker i samverkan
mellan länets kommuner, frivilligorganisationer, föreningsliv, myndigheter med flera. Exempel på genomförda
aktiviteter i handlingsplanen 2016–2017 är metod- och statistikstöd för skolornas hälsoarbete, fortsatt spridning
av livscaféer för unga vuxna och självhjälpsgrupper, hälsokommunikation för nyanlända, förebyggande insatser
för äldre samt utveckling av rehabiliterande insatser med ett hälsofrämjande fokus. Jönköping University och
nationell expertis för hälsoekonomi har arbetat med sex kommunteam för att göra socioekonomiska analyser på
förebyggande satsningar i samverkan. Under 2017 genomfördes ett revideringsarbete för att uppdatera insatserna
inför 2018-2019.
Ett flertal insatser har genomförts inom området Kultur för hälsa. Dans för dig med Parkinson på Kulturhuset
Spira har fortsatt och sprids i länet i samverkan med Jönköping University. Dans för seniorer utvecklas genom
ett utbildningspaket och workshop för personal inom äldreomsorgen. Utbildade konstnärliga ledare i
Frejametodiken finns i alla tre länsdelarna och metoden praktiseras i hela länet. Via Språklust pågår samarbete
mellan barnhälsovården, bibliotek och logoped för att lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn,
oavsett modersmål. Kulturrådet har beviljat medel till detta arbete. Kultur- och naturpromenadslingan Slingan
runt Länssjukhuset Ryhov utvecklas fortlöpande.
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Utvecklingen av ett samlat stöd för barns och unga vuxnas psykiska hälsa fortsatte under året. Stödet för barn
och unga innefattar A perfect lover, Dansa utan krav, DISA-metoden, Freja Musikteater, Mindfulness och Vem
är jag – En arbetsbok om identitet. Utifrån ny forskning kring DISA-metoden har Region Jönköpings län
bidragit till att utveckla manualerna som används av ledare och elever i skolan.
More to life-samtalscaféer, som vänder sig till unga vuxna 2029 år, har fortsatt att utvecklas. En manual och en
utbildning har tagits fram för att hitta samtalscoacher som kan leda More to life-samtalscaféer i länet.
Ny regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 20172021 har tagits fram och förankras via
remiss till länets kommuner, polisen, Länsstyrelsen och andra relevanta aktörer i länet. Handlingsplanen följer
den nationella strategin för det ANDT-förebyggande arbetet. (ANDT: Alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Aktiviteterna i handlingsplanen Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 följs. Mottagningen för
våldsutövare, ATV (alternativ till våld), har genom projektmedel från Socialstyrelsen kunnat ta emot våldsutsatta
för behandling från Habo, Mullsjö och Jönköping. Metodstöd har tagits fram för personal inom hälso- och
sjukvården för att underlätta processen att ställa frågor om våld, hantera svaren och dokumentera på rätt sätt.
Projektmedel har använts till en utbildare för spridning och utbildning i metodstödet.
Egenvård och prevention har stor betydelse för att åstadkomma bästa möjliga hälsa. Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer om metoder för att förebygga
sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor. 87 procent av de tillfrågade i Hälso- och sjukvårdsbarometern anger att de
ser positivt på att vårdpersonal diskuterar levnadsvanor.
Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och finns representerad i flera
nationella temagrupper.
Vårdprevention

Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och förebyggande arbetssätt inom fall, undernäring, trycksår
och ohälsa i munnen. Målet är att ingen skada som går att undvika ska uppstå under vårdtiden på sjukhuset eller i
hemmet. Alla personer inom relevanta enheter riskbedöms genom evidensbaserade instrument. Trycksår, fall,
undernäring och ohälsa i munnen följs upp via kvalitetsregistret Senior alert och punktprevalensmätningar.
Resultaten analyseras på verksamhetsnivå.
Under 2017 har ett flertal utbildningar i praktisk vårdprevention gjorts för undersköterskor och sjuksköterskor på
sjukhusen. Vårdprevention är också en naturlig del i semestervikariernas utbildning.
Rehabilitering

Rehabiliteringens inriktning att utveckla och ta tillvara individens resurser, är en mycket viktig del i vården.
Rehabilitering – återgång i arbete
Rehabkoordinatorns funktion har stärkts, för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för patienter att återgå
i arbete. Rehabkoordinatorer finns på varje vårdcentral samt klinik med hög sjukskrivningsfrekvens. Insatser har
skett för att alla längre sjukfall över 28 dagar ska ha en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
Försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk del i AT- och ST-läkarutbildningarna och läkarmöten hålls
regelbundet på vårdenheter om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Psykisk ohälsa och långvarig
smärta är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Särskilda satsningar görs för att erbjuda behandlingsmetoder
för dessa grupper, bland annat vardagsrevidering (ReDO) och KBT i primärvården. Under året har också
utbildningsdagar anordnats för vårdenheter i PR-team – en teamutredning med helhetssyn för individer som är
sjukskrivna. (PR=primärvårdens rehabiliteringsutredning)
Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av Försäkringskassan utförs av Rehabiliteringsmedicin
Försäkringsmedicin i Nässjö, som också utifrån särskilda kriterier, utför fördjupade teambaserade funktions- och
aktivitetsbedömningar åt vårdenheter inom Region Jönköpings län.
Projektet Grön rehabilitering utgår från Tenhults naturbruksgymnasium och har under året medfinansierats via
samordningsförbundet. Från och med 2018 finansieras verksamheten helt av Region Jönköpings län.
Resultatuppföljningen visar goda resultat när det gäller tillbakagång i arbete/sysselsättning samt minskade
utmattningssymtom. Utöver verksamheten i Tenhult finns nätverk och andra erfarenheter av naturunderstödd
rehabilitering i länet, bland annat utifrån genomförd pilot i Uppgränna.
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Kultur på recept har från och med januari 2017 ändrat namn till kulturunderstödd rehabilitering (KUR), som på
ett tydligare sätt beskriver vad insatsen handlar om. Från start 2014 har 36 KUR-grupper med 257 deltagare
genomförts, varav 10 grupper med 77 deltagare i 7 kommuner under 2017. Implementering av framtagen
samverkansmodell med länets kommuner fortsätter. Forskningsstudie har påbörjats och genomförs i samverkan
med Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Östergötland och Landstinget Blekinge.
Samverkan

Samverkan med kommunerna
Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner inom flera områden och samverkan utvecklas ständigt.
En gemensam värdegrund ligger till grund för arbetet. Enligt ledningssystem för samverkan sker samverkan
huvudsakligen genom tre strategigrupper; barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre. E-hälsa,
funktionshinder och medicinteknik är områden vars perspektiv ska genomsyra strategigruppernas arbete. I alla
strategigrupper ingår representanter från primärvård, specialistvård och kommunerna. Strategigrupperna
identifierar utvecklingsbehov i samverkan inom sina respektive områden. Kontinuerlig kommunikation mellan
strategigrupper, länsdelsgrupper och arbetsgrupper pågår för att identifiera utvecklingsbehov och implementera
utvecklingssatsningar i länet.
Under 2016-2017 pågick utvecklingsprojektet Trygg och säker vård och omsorg i samverkan mellan Region
Jönköpings län och länets kommuner. Arbetet omfattar samtliga strategiområden. Arbetet ingick som en del i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och syftade främst till att förbättra och möjliggöra en mer
sammanhållen vård och omsorg. I projektet ingick förberedelse och genomförande av ny utskrivningsprocess
utifrån Lag (2017:612) om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och vård, införande av IT-stöd för
informationsöverföring vid vårdplanering, Cosmic Link, och utveckling av samverkan mellan vårdcentraler och
kommunal hemsjukvård, Mobila Estherteam. Projektet fortsätter in på 2018 för att stödja övergången in i
befintliga verksamheter.
Samverkan kring äldre
Strategigrupp Äldre har i sin handlingsplan prioriterat att fortsätta det långsiktiga arbetet med områdena Äldre
och läkemedel, Palliativ vård och Demens. Strategi- och nätverksdagar har genomförts som ett led i det
pågående arbetet med att sprida goda exempel och lära av varandra. I arbetet med Sammanhållen vård och
omsorg har ansträngningar gjorts för att sammanfoga detta med projektområden från Trygg och säker vård och
omsorg.
Under 2017 genomfördes förberedelser för nationella riktlinjer både för personer med demenssjukdomar och
stroke. En gemensam processgrupp för rehabilitering efter stroke arbetar med gemensamma kvalitetsområden.
En utredning som ska ligga till grund för ytterligare utveckling av den palliativa vården påbörjades.
Barnhälsovården
Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, utveckling och trygghet. Alla barn ska få tillgång
till hälsobesök och vaccinationer. Barnhälsovården har rutiner för att erbjuda alla barn som är 0–5 år
barnhälsovård.
I de flesta av länets kommuner drivs barnhälsovården på familjecentral. Barnhälsovården arbetar enligt det
nationella barnhälsovårdsprogrammet som formulerats i Vägledning för barnhälsovården (Soc 2014-4-5).
Barnhälsovården fortsätter arbetet med tidig upptäckt och insats vid avvikelser i utvecklingen av
kommunikation/samspel eller tecken på psykisk ohälsa hos barn. Barnhälsovården har tillsammans med
Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetat vidare med Språklust som syftar till att lägga grunden för en god
språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål. Under året har även riktade insatser lanserats i hela länet.
Barnhälsovården arbetar aktivt med att förebygga övervikt och fetma. Det finns en röd tråd genom
barnhälsovårdprogrammet med råd om insatser för hälsofrämjande levnadsvanor.
Familjecentraler och ungdomsmottagningar
Grundtanken med familjecentraler är att etablera ett lokalt och inriktat utbud av stöd till barnfamiljer. I
familjecentralen samordnas arbetet mellan barnhälsovård, kvinnohälsovård, öppen förskola och socialtjänstens
rådgivande verksamheter. Genom samverkan mellan de olika verksamheterna och deras olika yrkesgrupper
utvecklas ett enhetligt förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. Under 2017 invigdes ny
familjecentral i Vaggeryd och i Smålandsstenar. Sammanlagt finns nu 21 familjecentraler i länet. Familjecentral
planeras i Mullsjö och Gnosjö. Befolkningstillväxten har resulterat i att familjecentralernas lokaler blivit för små
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i vissa kommuner. Behovet av tolk och tolkkostnader har ökat ytterligare sedan 2016. Verksamhetsuppföljning
av familjecentralsarbetet genomförs med stöd av den framtagna modellen för uppföljning och kvalitetssäkring.
Det finns ungdomsmottagning i 10 av länets 13 kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete följs upp med hjälp
av de kvalitetsindikatorer som arbetats fram i samverkan med personal och ungdomar. Utredningen om
ungdomsmottagningarna i länet har i första hand resulterat i ungdomsmottagning online. Pilotverksamheten
beräknas starta 2018 och utgår från Jönköping med devisen ”Var du än är har du en ungdomsmottagning nära
dig”.
Barnahus
Barnahus i Jönköpings län är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och
ungdomar i åldern 0–18 år. Barnahus har två övergripande mål; dels att stärka barnets rättigheter och ge barnen
bättre stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller
fria misstänkta gärningsmän. Under året har 309 ärenden från länets alla kommuner och barn i alla åldrar
hanterats i samråd, varav 186 ledde till barnförhör och 25 läkarundersökningar har genomförts. Barnahus ingår i
ett nationellt projekt i Allmänna barnhusets regi, med uppdrag att kartlägga och utarbeta rutiner för stöd och
behandling till de barn som varit aktuella för utredning. Projektet pågår till och med 2018. Resultatet av projektet
ska fungera som modell för övriga län i Sverige. Beslut om att starta barnskyddsteam i projektform under två år
togs under året med start kommande år.
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Strategigrupp barn och unga har under året följt upp gemensamma verksamheter i länet. Rutiner för
avvikelsehantering har delvis införts i länet och arbetet fortsätter även kommande år. En överenskommelse om
läkarundersökning och tandvårdsundersökning för barn och unga som placeras i familjehem eller i hem för vård
och boende (HVB) har slutförts och fortsätter att genomföras under 2018.
Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är ett utvecklingsområde, med ambitionen resultat i världsklass. Det övergripande målet är att
minska antalet vårdskador. En ny strategi för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län togs fram
inför 2017. Under året har arbetet med att införa den i första hand skett på ledningsnivå inför fortsatt utveckling
av arbetet med patientsäkerhet kommande år. Säker vård – alla gånger är det gemensamma arbetssättet för
struktur för verksamheternas arbete. Patientsäkerhetsdialoger har genomförts i alla verksamheter inom
slutenvården under 2017. Inom primärvården har det genomförts patientsäkerhetsdialoger i grupp.
Patientsäkerhetsronder där ledning för verksamhetsområden på arbetsplatserna träffar klinikernas ledningar och
medarbetare för att diskutera patientsäkerhet infördes under 2017 och arbetssättet kommer utvecklas under 2018.
De flesta verksamheter redovisar mycket aktiviteter inom relevanta områden. Region Jönköpings län
sammanfattar sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Standardiserade arbetssätt och specialisering
Kunskapsstyrning

Under 2017 undertecknade alla landsting och regioner en avsiktsförklaring att samverka i ett nytt nationellt
system för kunskapsstyrning. Tidigare nationella programråd och nationella expertgrupper utvecklas successivt
till programområden utifrån sjukdomsgrupper och specifika samverkansgrupper för att stödja dessa.
Region Jönköpings län genomför tillsammans med Landstinget i Kalmar och Region Östergötland förändringar i
befintlig regional samverkan utifrån mål och intentioner med det nya systemet. En projektgrupp har
regionsjukvårdsledningens uppdrag att driva utvecklingen.
Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att nominera ledamöter till nationella programområden och justera
befintliga regionala grupper för att säkerställa kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå. I
uppdraget till de regionala medicinska programområdena ingår att bevaka resultat, göra behovsanalyser, föreslå
och genomföra förbättringar, men också att bidra med sakkunskap i exempelvis upphandling och utvecklingen
av IT-stöd.
Regionalt metodråd

Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att identifiera och granska nya metoder (exklusive
läkemedel) som står inför eventuellt införande i vården. Även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och
prevention är aktuella. Metodrådet ska också granska existerande metoder som eventuellt bör avvecklas.
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Utvärdering av vetenskaplig evidens ska ske ur ett medicinskt-, hälsoekonomiskt-, etiskt-, samhälleligt- och
patientperspektiv. Samverkan sker med övriga HTA-organisationer (Health technology assessment) och SBU
(Statens beredning för medicinsk utvärdering). Under 2017 har två utvärderingar fastställts och publicerats på
sydöstra sjukvårdsregionens webbplats.
Nationella riktlinjer

Sydöstra sjukvårdsregionens arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer fortsätter framgångsrikt enligt den
etablerade processen för kunskapssammanträden, yttranden, genomförande och uppföljning. 2017 har riktlinjer
för demenssjukdom, depression och ångestsyndrom nått slutliga versioner. Revideringen av riktlinjer för stroke,
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor samt riktlinjer för schizofreni påbörjades 2017 och
beräknas vara klara under 2018. Arbetet med riktlinjer för epilepsi, endometrios och psoriasis har flyttats fram
till 2018.
I arbetet med nationella riktlinjer fokuserar Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region
Östergötland på skillnader i praxis, i syfte att åstadkomma god och jämlik vård i hela sydöstra
sjukvårdsregionen.
Nationella programråd

Under 2017 har ett flertal aktiviteter genomförts i nationella programrådet som fått genomslag i sydöstra
sjukvårdsregionen. Inom programrådet för diabetes har till exempel arbete med införande av framtagna
kunskapsunderlag fortsatt och kanaliserats via det regionala diabetesrådet. I programrådet för strokevård har
arbete med att skapa jämlik trombektomiverksamhet och kvalitetssäkra nationella beslutsstöd och vårdprogram
inom området hanterats vidare i sydöstra sjukvårdsregionen. Triangelrevision inom strokevården på sjukhusen i
sydöstra sjukvårdsregionen har genomförts under året.
Kunskapsstöd

Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för ämnesområdena levnadsvanor, palliativ vård och endokrina sjukdomar i
landstingens och regionernas nya nationella kliniska kunskapsstöd. Ansvaret innebär att revidera och utveckla
nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning inom respektive område.
Utvecklingen av det nationella kunskapsstödet samordnas av en projektgrupp med flera representanter från
Region Jönköpings län. Projektet omfattar förvaltningsorganisation, IT-plattform, arbetssätt och processer för
kvalitetssäkring. Kunskapsstödet är första hand anpassat för patientmöten i primärvården ungefär som Region
Jönköpings läns eget kunskapsstöd Fakta.
Samtidigt arbetar de sjukvårdsregionala medicinska programgrupperna med gemensamma vårdriktlinjer för att
säkra kvalitet och patientsäkerhet i vårdens övergångar samt samordning och gemensam utveckling av Cosmic.
Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården är en stor och viktig del i utvecklingen av en ny webbplattform för
vårdgivare i Jönköpings län som planeras öppna hösten 2018.
Kvalitetsregister

Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige med uppgiften att samverka
med, stödja och utveckla sjukvårdens nationella kvalitetsregister. RCSO har särskild kompetens inom områdena
patientmedverkan och patientrapporterade mått och förbättringskunskap.
Under 2017 genomfördes flera workshopar och andra sammankomster för både verksamhetsutveckling och
forskning för att sprida kunskap om kvalitetsregisterarbete. Stöd har getts till de tolv register som är anslutna
inom områden som allmän registerkunskap, utvecklingsdialog, patientmedverkan och patientrapporterade mått,
förbättringskunskap, datakvalitet och datapresentation, statistik och epidemiologi samt forskning.
Arbete tillsammans i lärande nätverk, registerbaserade förbättringsnätverk startade med några kliniker och
kvalitetsregister under året. Det arbetet planeras att fortsätta och omfatta flera kliniker och register under 2018.
Cancervård – regionalt cancerarbete

Målsättningen för cancervården inom sydöstra sjukvårdsregionen formuleras som ett antal löften till patienter
och medborgare. Arbetet med dessa löften fortsatte under 2017 och beskrivs i en rapport som belyser
cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Generellt oavsett diagnos märks förbättringar inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. De flesta
diagnosområden har behov av fortsatt arbete med processen för att nå de mål som eftersträvas. Arbetet baseras
på den strategiska planen för cancervården som Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst tagit fram. Inom ramen
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för den är det också fokus på arbetsfördelning/ nivåstrukturering, cancerrehabilitering och prevention och
förebyggande arbete samt strategisk kompetensförsörjning.
Regionalt cancercentrum (RCC) var under 2017 delaktig i arbetet med nationell nivåstrukturering inom
cancervården samt arbetat med sjukvårdsregional nivåstrukturering utifrån den framtagen handlingsplan.
Multidisciplinära konferenser (MDK) är en viktig, men resurskrävande aktivitet inom cancersjukvården. Inom
ramen för RCC Sydöst pågår ett projekt i syfte att ta fram och införa gemensamma riktlinjer för MDK i
sjukvårdsregionen – före, under och efter behandling.
Införandet av de tio standardiserade vårdförlopp (SVF) som skulle införas under 2017 har följt den modell som
Region Jönköpings län använt sedan 2015. Resultatåterkoppling har skett till respektive diagnosbaserad
processgrupp i syfte att öka kunskap om resultat för respektive SVF, vad som publiceras och finns tillgängliga på
webben för RCC i samverkan. Rapporten har speglat tre perspektiv; patientupplevelser/-synpunkter från
patientenkäten PREM (Patient Reported Experience Measures), kvalitetsindikatorer för respektive förlopp samt
antal inkluderade och ledtider utifrån nuläge.
Ny överenskommelse har träffats för 2018, som är sista året för den nationella satsningen om att införa
standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Tre SVF, de sista inom cancerområdet, ska införas under 2018.
Överenskommelsen läger även stor vikt på validering och kvalitetssäkring vid registrering och rapportering av
data. Målet med överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet genom kortare väntetider och minskade
regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet kortas från det att välgrundad misstanke om cancer
föreligger till dess att behandlingen startas.
Onkogenetisk verksamhet

Onkogenetiska mottagningen finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Till mottagningen remitteras
patienter och anhöriga som är i behov av onkogenetisk utredning. Mottagningen ansvarar för initial bedömning,
utredning, information, rådgivning och uppföljning samt är ett kunskapsstöd till klinikerna. Samverkan sker med
den onkogenetiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar.
Minskad över-, under och felanvändning
Läkemedelsanvändning

Vid en jämförelse sammanställd utifrån Vården i siffror och indikatorer som rör läkemedel har Region
Jönköpings län bättre resultat än riket för flertalet av indikatorerna. Fortfarande har länet högst andel 75 år och
äldre som har tio eller fler läkemedel. I Socialstyrelsens senaste version av ”Indikationer för god
läkemedelsterapi hos äldre” är denna indikator bortagen eftersom den inte anses återspegla kvaliteten i
läkemedelsanvändningen hos äldre. Region Jönköpings län fortsätter att ha fokus på denna fråga, främst när det
gäller utbildning hos nyckelprofessioner, andra alternativ än läkemedelsbehandling samt att
läkemedelsordinationer regelbundet omprövas.
Arbetet i Läkemedelsgruppen för sydöstra sjukvårdsregionen (LäSÖ) fortsätter enligt beslutad handlingsplan av
sydöstra sjukvårdsregionens regionsjukvårdsledning (RSL). Nationella avtal för nya kostnadskrävande
läkemedel har inneburit ökad jämlikhet samt reducerade priser. Detta arbete sker i samverkan med Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV) och NT-rådet (nya terapier).
Följsamheten till rekommendationer samt upphandlade läkemedel är fortsatt god inom Region Jönköpings län.
Driften av läkemedelsförsörjningen i slutenvården har inneburit flera kvalitetshöjande samt kostnadsbesparande
aspekter.
Snabbare spridning – jämlik vård
Jämlik hälsa och vård

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vård ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov och insatser uppmärksammas inom olika områden. Till grund för detta ligger FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och hbtqdiplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter som möter
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ungdomar och unga vuxna. Från hösten 2016 erbjuds även våra samarbetspartners inom områdena hälso- och
sjukvård, vård- och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept.
Under året har ett flertal utbildningsinsatser och föreläsningar gjorts i olika verksamheter. Flera verksamheter har
hbtq-diplomerats, hela listan finns på Adlons webbplats, adlongruppen.se.
Region Jönköpings län deltog i pridefestival Jönköping Qom ut och anordnade aktiviteter/information på våra
skolor inför och på paraddagen i Jönköping. Även i Värnamo och Vetlanda anordnades regnbågsaktiviteter där
Region Jönköpings läns fanns representerad.
Under 2017 har hälsokommunikatörer genomfört gruppträffar med anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända. Cirka 50 olika organisations- och boendeformer
i länet har varit aktuella, och närmare 1 100 personer (varav 55 procent kvinnor och 45 procent män) har
genomgått hälsoskola och andra kommunikativa insatser.
Utvärdering visar att 86 procent av alla besökta grupper var mycket nöjda med informationstillfället. Av de
tillfrågade trodde 88 procent att dagens information kan leda till en bättre hälsa för dem. I samband med
modersmålsbaserad hälsoinformation har teamet erbjudit möjlighet till enskilda samtal och rådgivning i frågor
som rör hälsa och livskvalitet.
Handlingsplan specifikt för primärvård
I primärvården har vårdenheterna uppdraget att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på ett
systematiskt sätt. Samtal om levnadsvanorna ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdenheten ansvarar också
för hälsofrämjande insatser i samverkan med kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer i närområdet.
Vårdenheternas systematiska förbättringsarbete fortsätter med syfte att bidra till omställningen av hälso- och
sjukvården genom arbetet inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Satsningen på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete har fortsatt. Vårdcentralerna stödjer goda
levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal. Under året har ett digitaliseringsprojekt genomförts
som innebär att samtliga vårdcentraler och barnhälsovårdsenheter går över till en digital process för hälsosamtal
vid årsskiftet 2017/2018. Pilotvårdcentraler och barnhälsovårdsenheter har deltagit i utvecklingsarbetet.
Utifrån antagna länsövergripande riktlinjer har lokala överenskommelser utarbetats för vård och stöd till
personer som har ett riskbruk eller missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel. Lokala överenskommelser har implementerats och dessa beskriver ansvarsfördelningen
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt hur samverkan mellan dessa är utformad. Fortsatt
kompetens- och rutinstöd har erbjudits för att stödja arbetet utifrån gällande riktlinjer.
I Jönköpings län finns 44 vårdcentraler varav 14 drivs i privat regi. I november öppnade den privata
vårdcentralen Wetterhälsan en ny filial i Jönköping, Sävsjö vårdcentral driver sedan i april den tidigare privata
Vrigstad läkarmottagning som filial och Smålandsstenars vårdcentral driver Reftele vårdcentral som filial sedan
juni.
Alla vårdcentraler uppfyller kravet att invånarna ska få kontakt via telefon samma dag som de söker hjälp.
Utvecklingen av en förbättrad modell för triagering (bedömning och prioritering) via 1177 Vårdguiden på
telefon till jourcentralerna testas under 2018. Syftet är att fler invånare ska få hjälp på primärvårdsnivå och inte
behöva söka vård på sjukhusets akutmottagning. Under semesterperioden bemannade medarbetare på
vårdcentralernas jourcentraler ett antal arbetspass i sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden på telefon.
Jämfört med andra landsting har vårdcentralerna i Jönköpings län hög tillgänglighet, men vårdcentralernas
förmåga att erbjuda nybesök hos läkare inom vårdgarantins fem dagar varierar mellan 71 och 94 procent. 71
procent av de vårdsökande får ett nybesök inom tre dagar, sju vårdcentraler erbjuder nybesök inom tre dagar till
över 80 procent av de vårdsökande. två vårdcentraler erbjuder nybesök inom tre dagar till över 85 procent av de
vårdsökande.
Efterfrågan på digitala vårdmöten ökar snabbt i Sverige. 2017 fick 222 217 personer snabb hjälp till via de
vårdcentraler som specialiserat sig inom området. Av dessa var 2,3 procent folkbokförda i Jönköpings län.
Region Jönköpings län har tagit fram krav för digitala vårdmöten och genomfört särskild uppföljning av framför
allt kvaliteten på triagering, läkemedelsförskrivning och vårddokumentation. Ersättningen för digitala vårdmöten
har justerats i riksavtalet och avtalet för sydöstra sjukvårdsregionen.
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Sedan 2016 har vårdcentralerna möjlighet att få särskild ersättning för utökade öppettider. 2017 hade sex
vårdcentraler utökade öppettider.
Region Jönköpings län uppmuntrar vårdcentralerna att genomföra läkarbesök i hemmet hos invånare som av
hälsoskäl behöver det. Under 2017 genomfördes 3 942 läkarbesök i hemmet. Det är en ökning med 20 procent
jämfört med 2016, men färre än åren 2013-2015
Länets vårdcentraler är attraktiva även för invånare i andra län. 2017 valde 2 345 personer folkbokförda i andra
län vårdcentral i Jönköpings län. 1 718 länsinvånare hade valt vårdcentral i annat län.
Utvecklingen av primärvården som bas i hälso- och sjukvården pågår inom prioriterade utvecklingsområden i
handlingsplanen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård samt i de systematiska förbättringsarbeten
som vårdcentralerna har uppdrag att genomföra och redovisa på Utvecklingskraft i maj 2018.
Utvärderingar av projektet Från akuten till vårdcentralen visar att allt fler patienter hänvisas rätt. I utvecklingen
av processerna för utredning, behandling och uppföljning av kroniska sjukdomar har ett projekt tagit fram en
modell för hjärtsvikt som testats på flera vårdcentraler. Modellen ska vara användbar för flera kroniska
sjukdomar.
Region Jönköpings läns stora samverkansprojekt Trygg och säker vård och omsorg har under 2017 utvecklat
processen för samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus. Processen och nya IT-stöd (Cosmic Link,
Messenger och digitala vårdmöten) har testats i Eksjö och Nässjö inför breddinförandet i januari 2018. Den nya
processen innebär att planeringen för vad som ska hända efter sjukhusvistelsen börjar redan vid inskrivningen.
Vårdcentralernas vårdsamordnare får en nyckelroll att stödja patienter och närstående i övergången från
slutenvård till hemmet och att patienten får en särskild individuell plan (SIP). En ökad samverkan mellan
vårdcentralerna, slutenvård och kommunen ska även bidra till att fler invånare känner sig trygga hemma och att
sjukhusvård kan förebyggas.
Länets vårdcentraler är fortsatt attraktiva arbetsplatser för ST-läkare. I slutet av 2017 fanns totalt motsvarande
116 anställda ST-läkare på 34 vårdcentraler. Motsvarande siffror för 2016 är 120 anställda ST-läkare på 36
vårdcentraler.
Handlingsplan specifikt för specialiserad somatisk vård
Verksamhetsområdena inom Region Jönköpings län har fortsatt att samverka. Från årsskiftet sammanfördes två
verksamhetsområden till Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Verksamheten inom den somatiska vården har fortsatt arbetet att gå från mycket bra till bästa möjliga för att
skapa mervärde för invånarna och minska kostnaderna. Ett viktigt satsningsområde under året har varit
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Verksamhetsområdena inom somatisk vård startade under 2017 ett närmare samarbete kring gemensamma
processer, exempelvis kring akutprocessen, vårdplatser, behandlingsenheter och vårdadministration. Andra
gemensamma frågor är utveckling av digitala vårdmöten och att synliggöra medicinska resultat.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom medicinsk vård
Verksamhetsområdet har aktiv i förbättringsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
tillsammans med kommunerna och primärvården – och ingår aktivt bland annat i delprojekt akuten till
vårdcentralen, vårdsamordning, mobila team och kroniska sjukdomar.
De mobila teamen och de palliativa vårdenheterna inom specialiserad vård bildade 2017 den länsgemensamma
enheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Den bedriver verksamhet med utgångspunkt från alla tre
sjukhusen. Geriatriska mobila team har bytt namn till mobila team, då även personer under 65 år kan inkluderas i
verksamheten. Barnverksamheten med öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Huskvarna, Jönköping och Värnamo
har tillsammans med barn-och ungdomshälsan i Nässjö, Huskvarna och Värnamo bildat en gemensam
länsövergripande enhet, barn- och ungdomsenheten i Jönköpings län. Barnhälsovården med barnavårdscentraler
(BVC) som finns på 25 platser i länet, har bildat en länsövergripande enhet. Ovanstående förändringar har
genomförts för att lättare nå ambitionen att Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras
på.
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SSIH ska under 2018 fortsätta att utvecklas i samverkan med primärvård och kommun. Ett geriatriskt
kompetenscentrum är under uppbyggnad i samverkan med övriga verksamheter i Region Jönköpings län,
primärvård och de 13 kommunerna.
Olika insatser har genomförts för att öka tillgängligheten till länets akutmottagning, till exempel förändring av
schemaläggning och arbetssätt samt ökad bemanning på akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov i
Jönköping. Arbete med rätt vårdnivå pågår tillsammans med primärvården.
Planering pågår för att ta hem avancerad behandling för patienter med Parkinsons sjukdom från
Universitetssjukhuset i Linköping.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom kirurgisk vård
Ny utrustning för strålbehandling har gett 50 procents kapacitetsökning. Nya avancerade behandlingsmetoder,
som strålning med andningssynkronisering och konturövervakning, ökar kvaliteten på vården och mer görs i
egen regi. Region Jönköpings län ligger i framkant vad gäller strålbehandling.
Inom proteskirurgin fortsätter konceptet Rapid Recovery, med halverade vårdtider, att införas inom ortopedi.
Genom att förbereda vårdvistelsen och engagera patienten mer, har ortopedkliniken på Värnamo sjukhus
effektiviserat processen. Motsvarande arbetssätt har införts på Länssjukhuset Ryhov. Arbetssättets goda resultat
inspirerar till användning inom fler områden.
1 januari 2017 bildades en länsgemensam kirurgklinik i Region Jönköpings län. Gemensam ledning och
överblick över den kirurgiska verksamheten ger förutsättningar att använda resurser bättre och fördela uppdrag
för jämlik vård. Ett viktigt steg är ett gemensamt flöde av patienter inför koloskopi. Det kan bli en modell som
passar för fler områden. Inom akutkirurgin har ett utvecklingsarbete startat som kommer att vara en
genomgripande del i akutprocessen. Nya arbetssätt inom kärlkirurgin leder till att fler överlever bristning av
stora kroppspulsådern tack vare tidig upptäckt av bråck, dygnet runt-organisation och en sammanhållen
vårdkedja mellan de tre sjukhusen och ambulanssjukvården.
Öron-, näs- och halskliniken fortsätter att utveckla länsövergripande arbetssätt och införde 2017 digital
röntgenrond och remisskansli som hanterar alla öron-, näs- och hals-remisser i Region Jönköpings län.
Urologkliniken, med lång erfarenhet av att vara länsklinik, är en viktig referens som visar vikten av uthållighet
och struktur för patientflöden, kompetensförsörjning och utveckling.
De medicinska resultaten följs upp vid samtliga dialoger med klinikerna och i medicinska programgrupper.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom rehabilitering
Rehabiliteringscentrum har fortsatt sin utvecklingsprocess för att skapa bästa förutsättningarna för jämlik
rehabilitering i länet. Återkommande klinikdialoger genomförs för att utvärdera insatser och fånga nya behov
samt säkerställa gemensamma arbetssätt. Fortfarande kvarstår utmaningar när det gäller samlokalisering för att ta
tillvara effekten av den tvärprofessionella organisationen. Arbete med att erbjuda tydlig och jämlik
cancerrehabilitering har genomförts som del i arbetet med standardiserade vårdförlopp.
Teambaserad rehabiliteringsmedicinsk dagverksamhet finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Efterfrågan på
slutenvården ökar och svårigheter finns i tillgången till högspecialiserad vård inom sydöstra sjukvårdsregionen.
En utredning har genomförts under 2017 för att bilda en obesitasenhet i Region Jönköpings län för de allra mest
överviktiga patienterna. Omvärldsspaning och granskning av kunskapsläget i området har skett. Pilotprojektet
planeras att starta våren 2018 och innebär en tydligare teambaserad obesitasenhet för dem som är aktuella för
kirurgi.
Arbete pågår med tidigt understödd hemgång, men behöver utvecklas för att erbjudas i alla länsdelar. Arbete har
pågått för att utveckla nya arbetssätt och förbereda för den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård 1 januari 2018.
Habilitering

Habiliteringscentrum har under året förstärkts för att klara det ökade remissinflöde när det gäller nyanlända barn
med i vissa fall grava funktionsnedsättningar. Arbete pågår med att förtydliga insatser som ska göras på
specialistnivå. Neuropsykiatriska utredningar inom barnhabiliteringen skiljer sig från de så kallade ADHD-
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utredningarna. Utredningar blir mer komplexa, omfattande och utdragna i tid, samtidigt som trenden visar att allt
yngre barn remitteras. Åtgärder för att stödja patienter och närstående påbörjas dock omgående i väntan på att
utredning. Ökat remissinflöde när det gäller nyanlända barn med grava funktionsnedsättningar, kräver stora
resurser. Även inom habiliteringsverksamheten ses stora utmaningar vad gäller rekrytering.
Regionsjukvård
Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns sedan 2015 i sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumets uppgift är att
skapa bättre omhändertagande av personer med sällsynta sjukdomar och med målet att nå bättre livskvalitet.
Tjänsten som länssamordnare för sällsynta sjukdomar i Region Jönköpings län permanentades 2017.
Patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med Duodopa via pump, kan från 2017 få läkemedel
administrerat och uppföljning genomförd på Länssjukhuset Ryhov. För patienter som behandlas med Baclofen
via pump för spacticitet eller smärta kan fylla på pumpen på Höglandsjukhuset i Eksjö. Planering pågår för att ta
hem undersökning med endobronkialt ultraljud (EBUS). Den planerade hemtagningen till Länssjukhuset Ryhov
av nyinsättning av CRT (en speciell form av pacemakerbehandling) är senarelagd.
I sydöstra sjukvårdsregionen pågår arbete med nationell och regional nivåstrukturering, dels inom ramen för
Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) där hittills ett tiotal områden behandlats, dels inom ramen för
nationellt högspecialiserad vård (Socialstyrelsen) där arbete påbörjades 2017 inom kvinnosjukdomar och
neurosjukdomar. I korthet innebär dessa processer koncentration till färre enheter där fokus sker på volym och
kvalitet. I sydöstra sjukvårdsregionen förutsätts detta inte vara en ensidig riktning, utan begreppet
”arbetsfördelning” gäller i lika stor utsträckning. Under 2017 har patienter från Östergötland erbjudits vård i
Region Jönköpings län och i Landstinget i Kalmar län inom kirurgi och kvinnosjukvård, som ett resultat av
denna arbetsfördelning.
Utredning har genomförts i sydöstra sjukvårdsregionen inom klinisk genetik. Det har resulterat i att arbete
påbörjats för samordnad utbyggnad i sjukvårdsregionen med sikte på 2021. Ytterligare utredning visar behov av
ytterligare PET-CT-kapacitet och förslag på placering i ett femårsperspektiv. Sydöstra sjukvårdsregionens andra
PET-CT placeras 2018 på Länssjukhuset Ryhov. Donationsutredningen visar att arbetet i sydöstra
sjukvårdsregionen behöver förbättras, bland annat genom förtydligande av regelverk och behov av förändrat
arbetssätt. Förändringsarbetet ska följas regelbundet.
Katastrofmedicinskt centrum (KMC) genomförde 2016–2017 en förstudie av traumaprocessen i sydöstra
sjukvårdsregionen med inriktning att identifiera, förmåga, brister och behov i processen. Förstudien och förslag
till fortsatt utveckling av traumasystem i sydöstra sjukvårdsregionen presenteras för regionsjukvårdsledningen
(RSL) under 2017. Framtaget projektdirektiv ska kompletteras med utvärdering i början av 2018 och
projektetiden är beräknad till två år.
Primärvårdssamarbete i sydöstra sjukvårdsregionen har fortsatt under 2017. I arbetet med det nationella
innovationsprojektet Flippen, (för att möta befolkningens behov av hälsa och trygghet) och att utveckla
personcentrerad primärvård i sydöstra sjukvårdsregionen, har utveckling och tester främst haft fokus på att stärka
patientens egna resurser, hälsa, samverkan med andra aktörer, digitalisering samt tillgänglighet. Ett
sjukvårdsregionalt strategiskt nätverk har bildats i sydöstra sjukvårdsregionen för att tillvarata, bidra och stödja
innovationerna som växer fram i samband med projektet.
Samarbetet inom sjukvårdsregionen har utvecklats från att enbart omfatta de rent medicinska
verksamhetsområdena till områden inom bland annat IT (eSPIR), kompetensförsörjning, upphandlingar, ordnat
införande läkemedel och medicintekniska hjälpmedel och forskning och utveckling samt Life science.
Handlingsplan specifikt för specialiserad psykiatrisk vård
Samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommun inom strategigrupp psykiatri och missbruk har som
mål att skapa förutsättningar för gemensamma satsningar för invånarnas bästa. Arbetet med att finna lämpliga
lokaler för tillnyktringsenhet (TNE) har under året landat i ett förslag att integrera verksamheten med
akutvårdsavdelning på Länssjukhuset Ryhov. I väntan på att hus D1 på Länssjukhuset Ryhov har byggts,
anordnas tillfälliga lokaler vid nuvarande akutvårdsavdelning.
Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har ett arbete pågått utifrån känd överdödlighet på
grund av dålig somatisk ohälsa hos svårt psykiskt sjuka.
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Allmänpsykiatri

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom den psykiatriska specialistvården. En satsning på alla fem områden
inom det balanserade styrkortet har som övergripande mål att erbjuda teambaserad psykiatrisk verksamhet av
hög medicinsk kvalitet som räknas bland de bästa inom fem–sex år. Totalt 13 olika förbättringsinitiativ inom
ramen för Jämlik psykiatrisk vård har initierats.
Öppenvården ska vara basen och uppbyggnaden av mobila och flexibla lösningar har påbörjats. Målsättningen är
att erbjuda vård i patientens närmiljö och så långt möjligt undvika slutenvård.
Arbetet med jämlika kliniska program i linje med de nationella intensifieras. En förstärkning inom område
forskning, utbildning och utveckling prioriteras, liksom kompetensförsörjning, kompetensutveckling.
Arbete med förbättrad somatisk hälsa för personer med psykisk sjukdom har efter pilotprojekt övergått till
spridningsarbete inom ramen för tillsammansarbetet. Rutiner för brukarstyrd inläggning inom slutenvården finns
framtagna vid klinikerna. Psykiatriska kliniken på Höglandet har deltagit i pilotprojekt för trygg och säker
utskrivning från slutenvården.
Rättspsykiatri

Köpt rättspsykiatrisk vård omfattas av regionavtalet och under 2018 ökar antalet platser i Vadstena från 17 till
30. Samverkan mellan länets rättspsykiatri och rättspsykiatriska regionvårdenheten i Vadstena fortsätter.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

2017 klarade inte barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping målet för tillgänglighet till besök.
Kliniken hade förlust av kompetens under året, men även arbetat med omorganisation inför bildandet av
länsklinik 2018. Väntetid till utredning har successivt förbättrats, men når inte målet. Ökad efterfrågan på
specialistpsykiatri för barn och unga gör att resurser har omprioriteras för att kunna möta de mest akuta och
komplexa behoven.
Handlingsplan specifikt för övrig hälso- och sjukvård
Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter

Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka. Under 2017 genomfördes nästan 46 700 uppdrag, vilket ska jämföras
med 45 600 uppdrag 2016.
Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor. Region Jönköpings län samverkar med
funktionshinderorganisationer i länet på flera olika nivåer. Exempel är Länsrådet för funktionsnedsättningar
(LFF), Dialogmöten med politiker, Levande bibliotek och flera olika verksamhetsknutna så kallade ”brukarråd”.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings län och länets kommuner.
Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt för att kunna möta
länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt för Region
Jönköpings län och länets 13 kommuner och handboken för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedel i Region
Jönköpings län, omfattar hjälpmedelsverksamhet vid hjälpmedelscentral, audionommottagning, syncentral och
ortopedteknisk verksamhet.
Bidrag inom folkhälsa och funktionshinder

Region Jönköpings län har lämnat bidrag i form av organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd till
organisationer som arbetar för att främja folkhälsans utveckling i länet. Bidrag till nykterhetsfrämjande
organisationer, idrottsrörelsen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är några exempel.
Särskilda projekt inom folkhälsoområdet som innehåller nytänkande och kan tjäna som förebild för andra
organisationer har också fått stöd.
Region Jönköpings län lämnar bidrag i form av organisations- och verksamhetsstöd till organisationer inom
området funktionshinder. Organisationerna är verksamma som läns- eller regionföreningar. Bidraget ska bland
annat stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, upplysa och delge kunskap om
funktionsnedsättningar.
Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar

Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS, Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Verksamheten är uppdelad i habilitering och sjukvård.
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Smittskydd och vårdhygien

Under året rapporterades 2 884 fall av anmälningspliktiga sjukdomar som hanterades på enheten (fördjupad
statistik finns på smittskydds sida på webbplatsen Region Plus). Början av året präglades av det stora nationella
utbrottet av campylobakter från svensk kyckling, som gav upphov till ett stort antal fall och många med allvarlig
sjukdom som krävde sjukhusvård även i vår region. Flera olika myndigheter arbetade med detta och till
sommaren hade antalet fall återgått till normala nivåer. Under året sågs även flera nationella utbrott av
salmonella med ett mer begränsat antal fall, men med stor geografisk spridning. Samordnade
smittspårningsåtgärder kunde i flera fall identifiera olika livsmedel som smittkällan och därmed undanröja dessa
från marknaden.
Under hösten genomfördes den årliga influensavaccinationskampanjen, med omfattande informations- och
utbildningsinsatser till olika delar av vården.
Sprututbytesprogrammet, som etablerades 2016, är nu en välfungerande och växande verksamhet som drivs
gemensamt av infektionsmottagningen och beroendemottagningen, med stöttning från smittskydd. Antalet
inskrivna har under året mer än fördubblats från ett 50-tal till nu kring 130 personer. Ökade öppettider planeras
under kommande år.
Influensasäsongen 2016/2017 var medelsvår och utgjorde ingen stor belastning på slutenvården, möjligen tack
vare att vi åter nådde Sveriges bästa vaccinationstäckning – 62 procent av alla över 65 år.
Däremot var det ett mycket stort antal fall vinterkräksjuka i hela samhället och flera omfattande utbrott på
särskilda boenden och på alla tre sjukhusen, med stor påverkan på vården. För att öka kunskapsnivån och
förbättra arbetssättet inför nästa säsong genomfördes under hösten tre välbesökta utbildningstillfällen för
personal från slutenvården och den kommunala vården och omsorgen.
I början av 2017 avslutades ett projekt där vårdhygien träffat länets alla hygienobservatörer i mindre grupper för
att stödja dem i deras arbete och för att öka antalet enheter som mäter och rapporterar följsamhet till basala
hygienrutiner. Projektet redovisades i form av en uppsats på Master-nivå, som lades fram vid Hälsohögskolan i
juni.
Under januari till maj genomfördes ett projekt med antibiotikaronder på alla medicinska och geriatriska
vårdavdelningar. Detta arbetssätt, där en infektionsläkare granskar och kommer med synpunkter på
antibiotikaordinationer på inneliggande patienter, har visat sig vara ett effektivt sätt att minska överförbrukning
av antibiotika och förordas såväl nationellt som internationellt. Under hösten har projektet utvärderats och
förhoppningen är att arbetssättet skall kunna permanentas.
Vid återkommande tillfällen har en dialog förts med de digitala vårdgivare som har avtal med vårdcentraler i
Region Jönköpings län (Kry, Medicoo och Min doktor) kring deras antibiotikaförskrivning och vikten av att följa
riktlinjerna i Region Jönköpings läns Fakta-dokument. Detta har även tilldragit sig stort medialt intresse. Från
och med januari 2018 tillämpas nationella Stramas kvalitetsindikatorer för digital vård vid uppföljningarna.
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

I maj antog regionfullmäktige den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen samt tillhörande delplaner.
Sjukhusens lokala åtgärdslistor har därefter reviderats och implementerats.
Under 2017 hanterade Tjänsteman i beredskap (TiB) 187 larm (händelser), vilket var några färre än 2016. Av de
187 larmen bekräftade TiB vid två tillfällen händelsen som en ”allvarlig händelse”. Regional medicinskt
ansvarig läkare kontaktades vid två tillfällen.
Grundvattenbristen i länet riskerade under våren framförallt att påverka Höglandssjukhuset. Inför sommaren
gjordes en särskild plan för hur vattenbrist eller otjänligt vatten hanteras på sjukhuset. Vattentankar har köpts in
och fördelats på sjukhusen.
Under året har cirka 300 personer deltagit i övning och utbildning inom kris- och katastrofmedicinsk beredskap.
Utbildningar och övningar samt hantering av inträffade händelser sker i stor omfattning tillsammans med
samverkande myndigheter, såsom länets kommuner, polismyndigheten och Länsstyrelsen inom strukturen Fsamverkan.
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Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett arbete för att anpassa
sjukhusens ledningsrum för särskild sjukvårdsledning pågått under 2017 och beräknas vara klart våren 2018.
Inom området civilt försvar har Region Jönköpings län deltagit i samverkansövningar med Försvarsmakten. Vid
två tillfällen under våren övning tillsammans med SWEDEC, där samverkan, akutsjukvård samt
ledningsförmåga övades. Under försvarsmaktsövningen Aurora deltog Region Jönköpings län i en delövning
som Länsstyrelsen anordnade. Region Jönköpings län har också deltagit i kärnkraftsövningen KKÖ-17
tillsammans med Länsstyrelsen och övriga samverkansaktörer inom F-samverkan.
För fortsatt arbete med civilt försvar kom en första fördelning av statliga medel som en engångssumma på
444 444 kr sommaren 2017. Utöver det har statliga medel fördelats för 2018 via Socialstyrelsen kopplat mot
föreskriften om katastrofmedicinsk beredskap SOSFS 2013:22. Landsting/regioner ska under 2018 delta i den
nationella och regionala planeringen av totalförsvaret genom att
 kartlägga vilka samarbetsytor som krävs inom landstinget för att nå önskad förmågeförhöjning i hela
traumavårdskedjan
 kartlägga vilka delar av den egna hälso- och sjukvårdsverksamheten som mest berörs av de återupptagna
civilförsvarplaneringen
 samt att landstingen/regionerna samverkar med länsstyrelsen, Försvarsmakten, Socialstyrelsen och andra
berörda myndigheter i planeringen av totalförsvaret.
Statliga medel kommer även 2018, kopplat mot lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Diskussion kring fördelningen och uppgifter
pågår mellan ansvarigt departement och SKL.
Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård

Region Jönköpings län bidrar med betydande forskning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Futurum –
akademin för hälsa och vård har till uppgift att ge stöd till ”kunskapande i vardagen” genom klinisk patientnära
forskning och kunskapsstöd. Enligt Dagens Medicins sammanställning 2017 satsar Region Jönköpings län mest
på forskning av landsting och regioner utan universitetssjukhus.
Region Jönköpings län bidrar också till det sjukvårdsregionala forskningsrådet FORSS som stärker sydöstra
sjukvårdsregionens kliniska forskning, kunskapsutbyte och nätverkande. På nationell nivå bidrar Region
Jönköpings län även till finansiering av Klinisk behandlingsforskning, där större nationella projekt kan
genomföras med relevanta kliniska frågeställningar som annars har svårt att få finansiering.
Utvecklingen av den decentraliserade läkarutbildningen fortsatte under 2017 och förberedelse för ansökan om
universitetssjukvård inom vissa kliniska områden pågår. Dessa enheter kommer att ha särskilda forsknings-,
utbildnings- och utvecklingsuppdrag och stark koppling till Linköpings universitet. Samtidigt pågår utveckling
av starkare samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University om att skapa ett nytt, mer kliniskt inriktat,
forskningsämne och en ansökan om tandläkarutbildning.
Futurum har fått ett uppdrag att utveckla en Life Science-strategi tillsammans med motsvarande enheter i
sydöstra sjukvårdsregionen.
Biblioteksverksamheten genomgår förändringar både lokalmässigt genom sammanslagning av medicinskt och
allmänt bibliotek och innehållsmässigt med ökad digitalisering och förberedelse för läkarutbildningen.
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som Region Jönköpings län driver tillsammans med
Jönköping University och länets kommuner, bedriver forskning inom ledarskap, förbättring och patientsäkerhet.
Varje år utbildas ett antal masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.
Under året har även en nationellt uppskattad utbildning för ledare ”Advanced training program” genomförts
tillsammans med Intermountain Healthcare System i USA.
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Regional utveckling
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden
mellan dessa områden är starka där attraktivitet är en framgångsfaktor. Kreativa uttrycksmöjligheter,
bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar. Att attrahera människor att flytta hit, och
få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla.

Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 samt den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) utgör grunden för arbetet inom regional utveckling. Det regionala tillväxtarbetet ska
grundas på analyser av regionala förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande och
utveckling.
Region Jönköpings län har följande uppgifter:
 Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och Region Jönköpings län
avser att genomföra i samarbete med andra parter.
 Samordna insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.
 Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
 Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
 Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Region Jönköpings län stimulerar regional tillväxt genom att stödja projekt som bidrar till regional utveckling.
Dessa projekt finansieras dels genom statliga medel för regionala tillväxtåtgärder, så kallade 1:1-medel, dels
genom egna regionala utvecklingsmedel.
Vi arbetar även med internationellt och gränsöverskridande arbete. Horisontella kriterier såsom jämställdhet,
mångfald, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra arbetet. Strukturfonderna, vilka är EUs
redskap för utvecklingsprojekt, utgör ett viktigt redskap för regional utveckling. Strukturfonderna ska bidra till
ett förstärkt näringsliv, tillväxt och förbättrad arbetsmarknad.
Regional utvecklingsstrategi
Under 2017 har en revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) påbörjats som involverar ett 60-tal
aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Särskild hänsyn ska tas till hållbarhetskriterier och
jämställdhetsintegrering. Samtidigt har en uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och
Blekinge 2012 inletts. Resultatet inkluderas i det fortsatta RUS-arbetet. Inom regional utveckling finns följande
huvudområden:
 Arbetsmarknad och näringsliv
 Kunskap och innovation
 Livsmiljö
 Samhällsplanering.
Budgetansvaret för regional utveckling finns inom två nämnder. Det ekonomiska utfallet och avvikelse mot
budget framgår av nedanstående tabeller.
Tabell 17: Nettokostnad 2015–2017 (miljoner kronor)
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Utbildning

2015
41,4

2016
45,0

2017
45,0

Avvikelse mot budget 2017
5,0

Kultur

131,2

143,3

154,3

-7,7

42,0

43,5

45,5

1,5

Allmän regional utveckling
Politisk verksamhet
Summa

1,1

1,0

1,3

0,0

215,7

232,8

246,1

-1,2
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Övrig hälso- och sjukvård
(sjukresor)
Trafik och infrastruktur
Politisk verksamhet
Summa

2015
58,0

2016
64,3

2017
69,7

Avvikelse mot budget 2017
-3,4

688,0

771,8

788,3

-30,0

1,0

1,1

1,0

0,2

747,0

837,2

859,0

-33,2

Kommentarer till det ekonomiska utfallet finns i de följande textavsnitten.
Utöver budgetmedel som anslås inom Region Jönköpings län och som redovisas ovan finns statliga 1:1-medel
som kan disponeras till projektstöd via beslut inom organisationen. Dessa medel, som uppgår till 24 miljoner
kronor för 2017, har använts fullt ut under året.
Region Jönköpings län förfogar även över statliga medel inom ramen för den regionala transportplanen. Denna
typ av utgifter redovisas inte heller i ovanstående tabeller.

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Jönköpings län har en stark företagartradition och en utvecklad tillverkningsindustri som bidrar till tillväxt och
sysselsättning och som befinner sig i omvandling. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att
mer fördjupad kompetens och högre utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. För att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin är arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utvecklingen av näringslivet
viktiga framgångsfaktorer.
Inriktningsmål
 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet som är anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
 2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat näringsliv med
betoning på kunskapsintensiva företag.
 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som skapar produkter och tjänster av hög
kvalitet som efterfrågas både nationellt och på en internationell marknad.
Mätbara målvärden (viss eftersläpning i statistiken kan förekomma).
Mål: Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
Resultat: Antal nyregistrerade företag ökade från 1 709 år 2016 till 1 779 år 2017 (4,1 procent). I riket minskade antalet
från 68 793 år 2016 till 68 113 år 2017 (-1,0 procent).
Jönköpings län hade 5,0 nystartade företag per 1 000 invånare 2017, jämfört med rikets 6,8.
Målet nås inte.

Mål: Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner minska.
Resultat: Lönesummautvecklingen, mätt som medelinkomst för åldersgruppen 20–64 år, är sämre än rikssnittet. I
Jönköpings län var medelinkomst från förvärvsarbete 303 100 kronor 2016 medan den var 314 300 kronor i riket.
Skillnaden var 11 600 kronor 2015 och 11 200 kronor 2016. Målet är nått.
Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har mellan år 2015 och 2016 minskat från 77 200 kronor
till 74 100 kronor för åldersgruppen 20-64 år. Gapet är fortfarande större i Jönköpings län än i riket (70 500 kronor).
Målet är nått.

Mål: Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka
Resultat: Den totala nettoinflyttningen av högutbildade var 396 personer 2016 jämfört med 420 personer 2015.
Även inrikes flyttnetto av högutbildade försämrades till minus 108 personer 2016 jämfört med minus 54 personer 2015.
Målet nås inte.
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Mål: Andelen personer i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till föregående år.
Resultat: Antalet vuxna som har försörjningsstöd minskade med cirka 400 under 2016. Antalet individer med sjuk- och
aktivitetsersättning från Försäkringskassan minskade med 644 under 2016. Antalet arbetslösa och i program med
aktivitetsstöd minskade med 323 personer 2016 och 545 personer under 2017.
Riktad etableringsersättning för nyanlända och en god sysselsättningstillväxt bidrar till att färre är beroende av ordinarie
sociala välfärdssystem. Andelen länsinvånare utan arbete eller egen försörjning antas därför ha minskat under 2017 i
förhållande till föregående år.
Målet är uppfyllt.

Mål: Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas.
Resultat: Komplett statistik saknas i nuläget. Man kan dock utläsa att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda ökar
jämfört med tidigare, men det är naturligt med tanke på det stora inflödet 2015-2016. Många utbildningssatsningar görs för
närvarande för att korta tiden mellan uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till en
geografi, eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år.

Arbetsmarknad
Kompetensplattform
Under 2017 har Region Jönköpings län förstärkt den regionala kompetensplattformen och ett långsiktigt arbete
med kompetensförsörjningsfrågan har påbörjats. Arbetet utgår från tre utmaningar: Matchning, attitydpåverkan
och integration.
Ett kompetensråd har skapats som består av Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Företagarna, Handelskammaren
och Jönköping University (JU).
Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi samtal med
Arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration. Idag ligger
integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna. Genom fler Yrkes-VUX och YHplatser i länet kan vi lösa såväl företagens kompetensbrist och korta etableringstiden. Region Jönköpings län
driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi finansierar projekt för att utländska
akademiker från JU skall få göra praktik på företag i länet då praktik är en bra väg in i arbetslivet.
Arbetsmarknadskunskap
2017startade en förstudie med syftet att öka kunskapen om de utbildningar som leder till jobb, men som inte är
så populära att välja. Konceptet Arbetsmarknadskunskap i skolan som skapats på annat håll i landet, används för
att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och därigenom öka möjligheten att välja vägar som leder
till arbete. Skälet till förstudien är att undersöka förutsättningarna att införa arbetsmarknadskunskap i Jönköpings
län och vid ett positivt resultat ska konceptet införas i länets kommuner.
Näringsliv
Att stärka befintliga företag och att verka för att nya verksamheter etableras, utvecklas och växer är en viktig
utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet. Region Jönköpings län har en samordnande funktion i det
företagsfrämjande systemet. För att stödja företagen finns ett brett spektrum av stöd som Region Jönköpings län
finansierar, till exempel Ung Företagsamhet och Coompanion. För stöd i export- och importrådgivning finns
EEN (Enterprise Europe Network) och Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och
Science Park, för företag i kris erbjuder Företagsjouren hjälp och för hjälp att starta eget finns
Nyföretagarcentrum och coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för
internationalisering, produktutveckling och hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och
till företagsutveckling uppgår till cirka 35 miljoner kronor om året.
Almi och Science Park
På strategisk nivå hanteras frågor om nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park. Tillsammans med
andra aktörer bidrar dessa organisationer till att nya företag skapas. Almi följer exempelvis upp antalet
generationsskiften som Almi finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk härkomst som vill
starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu. Inom Science Park mäter man antalet
idéer per år som omvandlas till företag.
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Företagsjouren
Företagsjouren startade 2009 i projektform och är idag en ordinarie verksamhet inom Region Jönköping län.
Sedan något år tillbaka har Företagsjouren en gemensam organisation och projektledning med Region
Östergötland. Fram till och med december 2017 har 420 företag med 4 802 berörda anställda varit i kontakt med
Företagsjouren. Arbetet har hittills resulterat i 1 270 räddade arbetstillfällen och 392 företag med fortsatt drift.
Digitalisering, företag
2017 beviljades projektet Inkomst 4.0 finansiering tillsammans med ERUF (Europeiska Regionalfonden) för att
starta ett projekt som handlar om att bidra till att öka digitaliseringen av de administrativa flödena mellan kund
och leverantörer i leverantörskedjan. Inom projektet avser man att ta fram demonstratorer som även kommer att
spridas nationellt. Projektet erhåller även stöd från det nationella programmet Digilyft.
Smart Housing Småland
Under 2017 fattades de formella besluten för att medfinansiera Smart Housing Småland-konceptet för 2017–
2019. Ett omfattande ERUF-finansierat projekt, BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt)
startade med Smart Housing Småland som projektägare. I övrigt bedrivs ett omfattande arbete bland annat inom
Artificiell Intelligens (AI) och Argumented Reality (AR) inom trähusindustrin.
Träregion Småland
Under 2017 togs andra steget i satsningen med industridoktorandprogrammet (Prowood) med ytterligare
industridoktorander inom de småländska trärelaterade företagen.
Utöver detta har företagscoachningsinsatser fortsatt bedrivits till stöd för mindre företag att utvecklas. Under året
har även ett nytt handlingsprogram för 2018–2020 antagits. En småländsk skogsstrategi har arbetats fram under
2017, fram med lansering i januari 2018. Trä- och skogsstrategifrågorna tangerar varandra. Beslut har därför
tagits om att samordna genomförandet av dessa båda strategier för Småland. Det innebär bland annat att en
gemensam kanslifunktion etableras under 2018.
Utveckling av de gröna näringarna
Sedan ett antal år tillbaka har särskilda satsningar skett för att stärka och vidareutveckla länets stora
livsmedelsproduktion och förädling. Mjölk- och köttproduktionen är redan idag betydande. Arbetet har
samordnats inom en satsning benämnd Grönt kluster som samlat berörda företrädare och aktörer i länet. 2017
inleddes arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Arbetet leds av Länsstyrelsen i samverkan med
bland andra Region Jönköpings län, LRF och Hushållningssällskapet. Strategin ska lanseras våren 2018.
F-LIGHTer
Beslut togs 2017 om ett samverkansprojekt mellan Swerea Swecast, RISE (Research Institutes of Sweden) och
Jönköping University. Projektet ska öka konkurrenskraften genom industriell förnyelse inom området lättvikt.
Innovation Runway
För att främja innovation och affärsutveckling inom befintligt näringsliv har sedan ett par år ett projekt
finansierat inom regionalfonden bedrivits i länet. I projektet samverkar Science Park, Jönköping University och
Almi Företagspartner i genomförandet. Mot slutet av 2017 blev det klart att satsningen beviljats förlängning med
ytterligare tre år via regionalfonden.
Under 2017 har 74 företag inventerats på utvecklingsbara idéer. Av dessa har 34 gått vidare med konkreta
handlingsplaner. Totalt sedan projektstarten hösten 2015 är motsvarande siffror 151 respektive 77. Den externa
utvärdering som skett hos deltagande företag visar att deltagarna är mycket nöjda.

KUNSKAP OCH INNOVATION
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers och för en regions utveckling. Dagens samhälle
med ständiga krav på nya eller förbättrade kompetenser ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet
med både bredd, djup och kvalitet. I jämförelse med andra län har Jönköpings län låg utbildningsnivå och
behöver öka möjligheterna för länets invånare att ta till sig ny kunskap och stärka möjligheterna för individers
utveckling. Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU) är låg och under snittet för riket.
Detta påverkar näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och produktutveckling.
Innovation är en framgångsfaktor för att nå de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet och acceptans för förändring; de uppstår ofta som ett resultat av
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mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer.
Mångfald är därför en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas till ny ekonomisk verksamhet och
tillväxt.
Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Jönköpings län står här inför ett antal
utmaningar såsom ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella synsätt samt glesa geografiska
strukturer.
Länet har dock stora fördelar med en industriell och entreprenöriell tradition med internationell lyskraft. Vi har
ett regionalt innovationsstödsystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner. Jönköping University är en
expansiv högskola, vars samverkan med omgivande samhälle är nationellt framstående. Utvecklingsförmågan
inom hälso- och sjukvård är nationellt och internationellt uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det
innovationsfrämjande stödsystemet.
En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet är en betydelsefull
faktor för länets tillväxt. Jönköping University utmärker sig som högskola genom att ha en stark internationell
profil och en stark näringslivskoppling.
Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden
Mål: Andelen 30–34-åringar som har högre utbildning än treårig gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet.
Resultat: Länets andel minskade från 41,3 procent 2015 till 40,8 procent 2016, medan rikets andel ökade från 48,5
procent till 48,6 procent .
Avståndet ökade med 0,6 procentenheter. Målet nås inte.

Mål: Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram ökade från 37,6 procent 2016 till 39,2 procent 2017.
Målet är nått.

Mål: Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.
Resultat: Antalet antagna på yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län ökade från 647 elever 2016 till 874 elever 2017.
När uppgifter om antalet studerande totalt blir tillgängliga (både nya och pågående utbildningar) kommer sannolikt en
bekräftelse på att målet har nåtts.

Mål: Andelen gymnasieelever som fullföljer gymnasieutbildning och tar ut examen inom 4 år ska öka.
Resultat: Andelen ökade från 79,6 procent 2015 till 80,7 procent 2016. Målet är nått.

Regional innovationsstrategi
Under 2017 beslutades att anta Regional innovationsstrategi för Jönköpings län. Framtagningen av strategin har
involverat 21 organisationer i länet och arbetet har inneburit omvärldsbevakning inom och utanför länets gränser
samt erfarenhetsutbyte mellan de innovationsfrämjande aktörerna i länet. Strategin framhåller tre fokusområden:
Attityder för innovation, Samverkan för innovation samt Effektiva processer för innovation. Under 2017
prioriterades område Attityder för innovation och exempel på insatser som genomfördes:
 Sommarföretagare: Länets kommuner beviljades medel för att erbjuda ungdomar möjligheten att driva
företag under sommaren. Insatsen genomfördes av Ung Drive.
 Årets innovation: Region Jönköpings län, Almi och Science Park delade ut pris för årets innovation till
företag.
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Arbetsmarknadsråd Småland
Ett kompetensråd har skapats som består av Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Företagarna, Handelskammaren
och Jönköping University (JU). Rådets uppgift är att arbeta långsiktigt för att skapa strukturella förändringar
inom och mellan olika aktörer. En prioriterad fråga för rådet är att synliggöra och tillvarata kompetensen hos
utrikesfödda. Högskolans uppgift är att validera individerna och näringslivets uppgift är att ta emot individerna.
VISAM Arena (Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik)
Under 2017 startade projektet VISAM Arena som ägs av Almi och vars syfte är att nyttiggöra forskning och
innovationsutveckling inom vård och omsorg. Arenan ska stimulera kunskapsöverföring och relationsbyggande
mellan företag, forskning, vård/omsorg och medborgare i länet.
Samverkan med Jönköping University
Under ett antal år har i samverkan med Jönköping University en regional forskningsfond byggts upp som ska
finansiera samproducerad forskning mellan lärosätet och näringslivet. Satsningen har från början varit uppbyggd
på likartat sätt som de så kallade KK-miljöerna som finansieras av KK-stiftelsen. Efter godkännande från KKstiftelsen blev det möjligt att officiellt lansera miljön under våren 2017. Satsningen som går under namnet
SPARK, innebär att 300–500 miljoner kronor kan komma lärosätet till del från KK-stiftelsen under de
kommande tio åren.
Genom högskolans nära samverkan med Science Park har det, kopplat till miljön, etablerats en nära samverkan
med den affärsutvecklingskompetens som Science Park kan erbjuda.
2017 beslutades att starta ett Grants Office för att stödja arbetet med externfinansierade projekt och för att
ytterligare stärka samarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län.
Utbildningar med finansiering av Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. Dessutom
är Region Jönköpings län, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.

Perspektiv: Medborgare och kund
STRATEGISKT MÅL: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
FRAMGÅNGSFAKTOR Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och
inriktning.
Region Jönköpings län erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom både gymnasieskolans naturbruksprogram
och inom folkhögskoleområdet.
Naturbruksutbildningarna i Tenhult och Reftele drivs på uppdrag av länets kommuner. Skolornas inriktningar är
lantbruk, skogsbruk, djurvård, häst, hund, samt trädgård. Verksamheten baseras på en överenskommelse om
samverkan under en tioårsperiod.
Stora Segerstads naturbruksgymnasium tecknade under 2017 samverkansavtal med Halmstad kommun och Hylte
kommun för att ta emot deras elever.
Under året togs beslut om att bevilja 28,5 miljoner kronor för att bygga nytt häststall i Riddersberg. Stallet ska
enligt plan stå färdigt till vintern 2018.
En utredning om småskalig mjölkförädling i form av ett minimejeri har slutförts.
Vid Sörängens folkhögskola i Nässjö finns allmän kurs, naturvetenskapligt basår, skrivarlinje, och estetiska
kurserna bild, keramik, foto och animation.
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Vid Värnamo folkhögskola finns fem högskoleförberedande profiler på allmän linje, tre yrkesförberedande
utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, samt baskurs för deltagare med funktionsnedsättning.
Region Jönköpings läns folkhögskolor har under 2016–2017 drivit projektet Snabbspår för akademiker, som
innebär intensiv svenskundervisning för nyanlända akademiker. Värnamo folkhögskola erbjuder även,
tillsammans med Arbetsförmedlingen, etableringskurser som en del i nyanländas etableringsplan. SFI (svenska
för invandrare) ingår som en del i etableringskursen. Projektet Snabbspår för akademiker samt
språkundervisning för sjukvårdspersonal fortsätter som en permanent del av folkhögskolornas verksamhet.
Mål: 1,0 förstahandssökande per utbildningsplats (gymnasieskolan).
Resultat: 0,94. Målet är delvis uppfyllt.

Antalet förstahandssökande per utbildningsplats på naturbruksgymnasierna är lägre än 2016 och når inte målet
på 1,0 sökande per plats. 59 procent av de förstahandssökande var kvinnor och 41 procent var män. Många av
eleverna kommer in på sitt andra- eller tredjehandsalternativ. Båda skolorna har god tillströmning av elever.
I samverkan med hälso- och sjukvården genomförs projektet Grön rehabilitering. Projektet bygger på
forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens läkande inverkan. Grön rehabilitering syftar till att
sjukskrivna patienter med diagnosen långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa snabbare och i större omfattning
ska kunna återgå till arbetet. Verksamheten Grön rehabilitering har nu permanentats.
Mål: 2,0 sökande per utbildningsplats (folkhögskolan).
Resultat: 2,8. Målet är uppfyllt.

Elevtillströmningen har varit fortsatt god till Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. 61 procent av
de sökande var kvinnor och 39 procent var män.
Sörängens folkhögskola profilerar sig mot kulturområdet och Värnamo folkhögskola inom folkhälsa.
Mål: Minst 80 procent nöjda elever (gymnasieskolan).
Resultat: 88 procent. Målet är uppfyllt.

Mål: Minst 80 procent nöjda deltagare (folkhögskolan).
Resultat: 95 procent. Målet är uppfyllt.

Inom folkhögskolorna är kvinnor något mer nöjda än män och inom naturbruksgymnasierna är män något mer
nöjda än kvinnor.

Perspektiv: Process och produktion
STRATEGISKT MÅL: Eleverna ska slutföra sin utbildning.
FRAMGÅNGSFAKTOR Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.

Mål: 95 procent av de studerande ska slutföra sin utbildning med godkänd examen (gymnasieskolan).
Resultat: 78 procent. Målet är inte uppfyllt.
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Uppgiften om andel elever som slutför sin utbildning inom naturbruksgymnasierna omfattar numera enbart de elever
som slutför utbildningen med godkänd examen. Målet nås inte, men en förbättring har skett jämfört med 2016.
Eleverna på vissa program är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och är svåra att behålla studietiden ut.
Mål: 85 procent av de studerande ska slutföra sin kurs (folkhögskolan).
Resultat: 81 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolorna har minskat något jämfört med 2016. Generellt slutför
kvinnorna sin utbildning i högre grad än männen.
Folkhögskoleutbildningen har 2017 ökat med cirka 1 500 elevveckor, vilket är en ökning med tre procent.
Tabell 18: Utbildning, antal elevveckor 2013–2017.
2013

2014

2015

2016

2017

Egna folkhögskolor

13 267

13 051

12 542

13 711

14 740

Övriga folkhögskolor

35 871

34 769

34 478

33 748

33 625

1 032

1 750

2 334

48 052

49 209

50 699

12 420

13 244

13 990

Folkhögskoleutbildning

Uppdragsutbildning - folkhögskolor
Summa
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning - naturbruk
Uppdragsutbildning - naturbruk
Summa

13 500

12 680

5 500

4 880

2 366

2 825

2 829

19 000

17 560

14 786

16 069

16 819

Perspektiv: Lärande och förnyelse
STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med
nya krav.
FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i
skolan.
På alla skolor genomförs kontinuerligt utvecklingssamtal mellan arbetsledare och medarbetare, kopplat till den
pedagogiska förnyelsen och utvecklingen av olika kurser. Kompetensutveckling är på motsvarande sätt kopplad
till kraven på, och behovet av, förnyelse och kvalitet i skolarbetet.
Mål: Minst 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan ska vara behöriga (ämnes- och pedagogisk behörighet).
Resultat: 93 procent. Målet är uppfyllt.

På skolorna arbetar man för att successivt öka andelen behöriga lärare, framförallt genom att ge befintliga lärare
kompletterande utbildning.
Mål: Minst 1,8 i lärartäthet – antal årstjänster per 1 000 deltagarveckor (folkhögskolan)
Resultat: 1,8. Målet är uppfyllt.
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Perspektiv: Ekonomi
STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning
av resurser på såväl kort som lång sikt.
FRAMGÅNGSFAKTORER Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet samt kunskap
om prestations- och kostnadsutfall.
Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Utbildningsverksamheten redovisar ett överskott på cirka fem miljoner kronor. Merparten av överskottet för
folkhögskolorna kan hänföras till statens utökade bidrag för etableringskurs, utökat bidrag för extraveckor.
Därutöver finns även ett överskott inom projektet snabbspår för akademiker.
Naturbruksgymnasierna redovisar tredje året i rad ett positivt resultat. Den stora förbättringen av ekonomin är
dels en följd av att den tidigare beslutade åtgärdsplanen har fått genomslag på kostnadssidan, dels en följd av god
tillströmming av elever. Året 2017 redovisades ett positivt resultat på 11,8 miljoner kronor. Resultatet balanseras
årligen mot den regleringspost som finns mot länets kommuner. Vid utgången av 2017 finns nu ett totalt
balanserat överskott på 6,2 miljoner kronor.

LIVSMILJÖ
En god livsmiljö bidrar till ett läns attraktionskraft och ökar människors välbefinnande. Region Jönköpings län
lägger stor vikt vid kultur och ser det som en stark faktor för en god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och
en utvecklingsfaktor i länet.
Vi finansierarar regionövergripande kulturaktiviteter i egen regi, men ger även bidrag till externa kulturutövare.
Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också bidra till en hållbar livsmiljö och
ett attraktivt län. På så vis kan livsmiljö-begreppet ses som ett horisontellt begrepp som ska genomsyra alla
satsningar i länet. Kopplingen till hållbarhet hänger nära ihop med livsmiljön. Miljön omkring oss är en stor del
av vår livsmiljö och bidrar till vårt läns attraktionskraft. Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort antal
föreningar som bidrar till demokratiutveckling och föreningsutveckling i länet.
Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är attraktiv för
alla som lever, verkar och bor i vårt län.
Mätbara målvärden
Mål: Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.
Resultat: Flyttnettot mot övriga Sverige var minus 613 år 2017 jämfört med minus 744 år 2016. Årliga variationer är
naturliga. Tillgång till arbete och attraktivt boende är viktiga faktorer för att locka inflyttare från övriga Sverige. Målet är
uppfyllt.

Attrahera holländare
I februari 2017 deltog Region Jönköpings län på Emigration Expo tillsammans med fyra av länets kommuner,
Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingens europeiska nätverk EURES. Syftet var att visa upp och
marknadsföra vårt län samt attrahera entreprenörer och yrkesgrupper som det råder brist på inom länet. I augusti
genomfördes en uppföljningsresa med syfte att få intresserade holländare att komma ett steg närmare en flytt till
vårt län.
Barnfilmbyn, Mariannelund
I juni 2017 öppnade Filmbyn Småland i Mariannelund och det har betytt mycket för besöksnäringen i området.
Filmbyn består av en utställning omkring filmerna som bygger på Astrid Lindgrens böcker, en interaktiv del för

9

REGIONAL UTVECKLING

besökarna samt ett café. Anläggningen som delfinansierats via regionala projektmedel har hittills haft fler
besökare än förväntat. Nästa steg i utvecklingen är att öka den filmpedagogiska delen av verksamheten.
Attraktivt sommarlän
Samtliga kommuner i länet deltog 2017 inom Ung Drive (koncept för att ge unga möjlighet att starta företag).
Året innan var det fyra kommuner som var aktiva inom Ung Drive. Totalt medverkade 152 ungdomar som nära
nog till 100 procent var nöjda och rekommenderar andra att delta i konceptet.
Internationellt arbete
Smålands – Blekinges – Hallands Europakontor i Bryssel
Inom Brysselsamarbetet arrangerads i maj 2017 ett Europaforum Småland Blekinge Halland, där Region
Jönköpings län stod som värd. Europaforumet samlade politiker, forskare och sakkunniga och lyfte EU- och
internationella frågor till en ny nivå i vår region. Under 2017 har det även varit ett fortsatt fokus på
sammanhållningspolitiken inför EUs budget 2020.
Genom Brysselkontoret har Region Jönköpings län etablerat kontakter med en rad regioner i Europa för ett
ömsesidigt kunskapsutbyte kring utbyggnad av nya järnvägar för höghastighetståg. Bland annat genomfördes ett
seminarium med representanter från en fransk region vid vilket kommunchefer från hela länet deltog.
Assembly of European Regions
Region Jönköpings län är aktiv i organisationen Assembly of European Regions (AER). Under 2017 deltog
politiker i erfarenhetsutbytesforum inom olika områden såsom arbetsmarknad, kultur, innovation och
transporter/mobilitet. Under 2017 var representanter för Region Jönköpings län engagerade i arbetet med AER:s
gemensamma positionspapper angående den framtida sammanhållningspolitiken.
Projekt
Sveriges regioner behöver vara internationellt konkurrenskraftiga för att kunna attrahera kompetens, företag och
kapital. Under 2017 fortsatte Region Jönköpings län att finansiera och driva ett projekt tillsammans med
Business Sweden för att stimulera utländska direktinvesteringar i regionen.
Region Jönköpings län medfinansierar även internationaliseringsprojektet ”Tillväxt på nya marknader” där
Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi och Exportkreditnämnden samverkar. Inom projektet
provas nya arbetssätt och metoder för att stödja och stimulera länets små och medelstora företag att öka sin
internationalisering.
Europa Direkt i Jönköpings län
Region Jönköpings län ansvarar för ett Europa Direkt-kontor som uppmärksammats internationellt för dess
omfattande och uppskattade verksamhet som till exempel Model EU och Demokratisoppa. Verksamhetsledaren
för kontoret har under del av året haft utlandsuppdrag i Bryssel.
För andra året i rad arrangerades Europaveckan i Jönköpings län för att uppmärksamma EU och internationella
frågor. Under 2017 har Region Jönköpings län ansökt om att fortsatt få vara värdorganisation för Europa direkt
2018-2020. Ansökan godkändes av Europakommissionen i december.
Kultur
Ett rikt kulturutbud är betydelsefullt för attraktivitet, tillväxt och utveckling. Möjligheten att aktivt delta i eller ta
del av kulturutbud är viktigt för individers välfärd och välbefinnande.
Regionens kulturverksamhet
Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna Smålands Musik och
Teater, Jönköpings läns museum samt kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt
regionbibliotek. Dessutom ger regionen ett omfattande stöd till organisationer inom kulturområdet och det fria
kulturlivet.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län
ansvarar för fördelningen av statsbidrag till regional verksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen för 2015-2017 har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra regionala
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aktörer. Kulturplanen sätter extra fokus på barn och ungas möjlighet till kulturella upplevelser. Arbetet med att ta
fram Regional kulturplan 2018-2020 har pågått under våren och sommaren.

Perspektiv: Medborgare och kund
STRATEGISKT MÅL: Medborgarnas intresse och engagemang i
samhällslivet.
FRAMGÅNGSFAKTOR Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kontakter finns med det lokala kulturföreningslivet för att öka spridning av kulturutbudet och nå en bredare
tillgänglighet.
Projekt och utställningar som regionen genomför är alltid tillgängliga för allmänheten och i huvudsak
kostnadsfria. Ett stort kontaktnät bidrar till välbesökta projekt och efterfrågan på arrangemang.
Mål: Fler än 70 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater, Kulturhuset Spira.
Resultat: 75 335 besökare/publik. Målet är uppfyllt. (grön)

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet för 2017, en ökning jämfört med föregående år. Musikalen Les
Misérables blev en stor publiksuccé och är den största anledningen till att målvärdet nåddes.
Mål: Fler än 30 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater utanför Kulturhuset Spira.
Resultat: 28 080 besökare/publik. Målet är delvis uppfyllt. (gul)

Smålands Musik och Teater har inte riktigt nått publikmålet utanför Spira. En förklaring till detta är att
teaterföreningarna inte köpte föreställningar i förväntad utsträckning.
Mål: Minst 25 000 besökare/publik vid föreställningar för barn och ungdom.
Resultat: 31 651 besökare/publik. Målet är uppfyllt. (grön)

När det gäller besökande/publik vid föreställningar riktade till barn- och ungdom har publikmålet nåtts. Särskild
prioritering har gjorts på verksamhet för barn och unga.

STRATEGISKT MÅL: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i
kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.
FRAMGÅNGSFAKTOR Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner

Mål: Samtliga kommuner ska få del av kulturverksamhet.
Resultat: Målet är uppfyllt.
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Perspektiv: Process och produktion
STRATEGISKT MÅL: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag.
Dialog med civilsamhället.
FRAMGÅNGSFAKTOR Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.
Mål: Minst 130 samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt.
Resultat: 141. Målet är uppfyllt.

Mål: Minst 100 samverkanstillfällen med civilsamhället.
Resultat: 292. Målet är uppfyllt.

Under hösten genomförde Smålands Musik och Teater musikaluppsättningen Les Misérables som blev en stor
publiksuccé.
Under året har också en rad andra föreställningar uppförts, till exempel Romeo och Julia med nyanlända i
ensemblen, Picasso - pojken som erövrade världen för de yngre årskurserna och De Fantastiska, en nyskriven
pjäs som riktar sig till högstadiet. För första gången genomfördes Sommar i Spira med i huvudsak utomhusteater
för barn och unga.
Jönköpings Sinfonietta har Kulturhuset Spira som sin fasta spelplats. Orkestern spelar också regelbundet även i
andra konsertlokaler, kyrkor och skolor i Jönköpings län.
Under hösten genomfördes projektet Rörande rörelse som är ett tvärkonstnärligt samarbete mellan dans och
hemslöjd.
Genom samarbeten med amatörer ges många, både barn, ungdomar och vuxna, möjlighet att skapa och få en
djupare kontakt med musik och teater.
Kulturting 2017 genomfördes under året. Detta är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och
statliga företrädare för kulturen tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga
civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner.
Tabell 19: Kulturverksamhetstal 2013–2017.
2013

2014

2015

2016

2017

137 977

119 678

112 918

119 576

103 415

1 021

1 003

907

1 441**

644

135

119

124

83

161

Smålands Musik och Teater *)
Totalt antal publik
Totalt antal föreställningar
Publik per föreställning

*) År 2017 redovisas värdena exklusive den verksamhet som bedrivs av organisationen Teateri. 2016 uppgick
publiken till 6 509 och föreställningarna till 89 för denna organisation.
**) Det höga antalet föreställningar 2016 beror på ”sago-projektet” som finansierades med asylmedel.
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare ska utvecklas i takt med
nya krav.
FRAMGÅNGSFAKTOR Tillgång till kunniga medarbetare.
Sommaren 2017 stöttade Region Jönköpings län arbetet med att utveckla feriepraktik inom kultursektorn där 7
kommuner deltog tillsammans med det lokala civilsamhället och föreningslivet. 91 ungdomar i åldern 16-19 år
fick möjlighet till 3 veckors feriepraktik sommaren 2017.
För att öka fokus på det läsfrämjande arbetet har länets folkbibliotek och regionbiblioteket en gemensam
läsfrämjandeplan. En ny läs- och litteraturfrämjandeplan för åren 2018-2020 har tagits fram.

Perspektiv: Ekonomi
STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning
av resurser på såväl kort som lång sikt.
FRAMGÅNGSFAKTOR Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet.
Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är inte uppfyllt.

Totalt sett redovisar kulturverksamheten underskott på 7,7 miljoner kronor. Smålands Musik och Teater
redovisar underskott på 9 miljon kronor. Merparten av underskottet är hänförbart till kostnader för musikalen
Les Misérables. Ett överskott på 1,3 miljoner kronor återfinns inom övrig kulturverksamhet.
Mål: Egenfinansieringsgraden inom Smålands Musik och Teater ska vara 16 procent eller högre.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Region Jönköpings län stödjer och främjar samarbetet med folkbildningen genom att lämna bidrag till
studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas
behov och intresse för bildning, gemenskap och kultur.
Region Jönköpings län är en av tre stiftare av Jönköpings län museum och bidrar med ett årligt anslag på cirka
20 miljoner kronor.

SAMHÄLLSPLANERING
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar många olika
delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsmiljöer och attraktiva miljöer.
Höghastighetsbanan
Region Jönköpings län har under flera år arbetat aktivt med utvecklingen av nya stambanor för
Höghastighetståg. För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen och Trafikverket
har Region Jönköpings län prioriterat frågan högt under 2017 både genom befintliga resurser i ordinarie
verksamhet och förstärkt genom en projektorganisation som har arbetat med frågan.
Regional- och nationell transportplan
Under 2017 har arbete pågått inom ramen för de kommande regionala- och nationella transportplanerna för åren
2018–2029. Vi arbetar samtidigt med nu gällande transportplan (2014–2025) som fokuserar på fortsatt satsning
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på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö) samt på
stråken Nässjö – Oskarshamn, Nässjö – Vetlanda och Värnamo – Halmstad.
Regional översiktsplanering
Region Jönköpings län driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag för en
samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling i länet. Under 2017 medfinansierade och
deltog Region Jönköpings län i projektet Samverkande planering i Södra Vätterbygden, vilket drevs av
Jönköpings kommun i samarbete med Habo-, Mullsjö- och Vaggeryds kommun. Syftet med projektet är att öka
samverkan mellan kommunerna och skapa bättre förutsättningar för en mer sammanhållen planering vilket har
bäring på både arbetsmarknad, näringsliv, trafik, boende och grönstruktur. Projektet ska mynna ut i en
gemensam strukturbild över planeringsläget och utvecklingspotentialen i delregionen (de fyra kommunerna),
vilken presenteras under 2018.
Miljö och klimat
Den regionala handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet arbetades fram tillsammans med Länsstyrelsen. Planen blev i mycket en redovisning av vad som
pågår och vilka projekt som är på gång inom området.
Bredband och fiber
Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi har påbörjats och sker i samverkan med Länsstyrelsen.
2017 beställde de tre länen i Småland en kartläggning som ska visa vilka områden som är fibersatta i de tre län
som omfattas (Jönköpings län, Kronoborgs län och Kalmar län). Syftet med kartläggningen är att få en tydlig
bild av vilka områden som idag har blivit erbjudna fiber eller redan byggts ut. Målet är att 100 procent av
bostäderna ska ha tillgång till fiber. Genom att kartlägga och beräkna återstående investeringsbehov kan beslut
tas av aktörer i länet om lämpliga aktiviteter för att uppfylla målet.
Kollektivtrafik
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling eftersom den har stor betydelse för invånarnas
arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, nöjen och rekreation.
Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för finansieringen av den kollektivtrafik som
omfattas av regionalt trafikförsörjningsprogram.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län är en viktig del i den regionala planeringen. Det
anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till den regionala utvecklingen och ett
hållbart samhälle. Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och
ekonomiskt.
Det nuvarande regionala trafikförsörjningsprogrammet för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En revidering
av programmet gjordes 2016.
För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i stadstrafiken i
Jönköping är en ny bussdepå nödvändig. Beslut togs 2017 att bygga en ny bussdepå och tomtmark har köpts.
Länstrafikens verksamhet omfattar dels allmän kollektivtrafik med buss och tåg, dels serviceresor med mindre
fordon. All trafik utförs på entreprenad av upphandlade trafikföretag.
Trafiksystemen delas upp i tåg, länsbuss, stadsbuss och serviceresor. Tågsystemet bedrivs tillsammans med
angränsande län under namnen Krösatågen, Västtågen, Östgötapendeln och Kust till Kust. Stadsbussarna
trafikerar främst Jönköpings, Nässjö och Värnamo tätorter, men finns även i minde omfattning i flera av länets
andra kommuner. Serviceresor består av sjukresor, färdtjänst och närtrafik.
Ett nytt regelverk för färdtjänst och sjukresor beslutades i november 2017. Bland annat har möjligheten att åka
färdtjänst till vården införts med start 1 januari 2018.
En utökning av stadstrafiken har skett under hösten i Värnamo då även laddhybridbussar togs i bruk.
Under 2017 har möjligheten att öka användandet av biogas som drivmedel inom Jönköpings län utretts.
Utredningens slutsatser blir en viktig förutsättning inför kommande trafikupphandlingar.
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Region Jönköpings län ingår i Syd-taxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att
förenkla resandet över länsgränserna i Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att
fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser. Förslag på nytt avtal för
samarbetet inom Sydtaxan finns för beslut.
Länstrafikens planerade marknadsföringskampanj till personer över 70 år som bor i vårt län kommer att
genomföras under 2018.
Upphandling för Krösatågen har gjorts under året tillsammans med andra regioner i södra delen av landet.
Ett övergripande samverkansavtal med länets kommuner angående hållplatser med mera som skulle gjorts 2017,
tas fram under 2018.

Perspektiv: Medborgare och kund
STRATEGISKT MÅL: Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling.
FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder.
Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (alla länsinvånare): 60 procent.
Resultat: Uppgift saknas.
*NKI allmänhet 49 %
Riksgenomsnitt 51%

kvinnor 51 %
51%

män 47 %
51%

Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (resenärer): 73 procent.
Resultat: Uppgift saknas.
*NKI resenärer
Riksgenomsnitt

59 %
58%

kvinnor 61 %
58%

män 60 %
59%

* På grund av ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern (utförs av Svensk
Kollektivtrafik) finns inte relevanta uppgifter i förhållande till målsättning när det gäller vissa mått som avser
kundnöjdhet. De nya resultaten redovisas tillsammans med riksgenomsnitt.
Mål: Nöjda resande serviceresor: 85 procent.
Resultat: 81 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Den kundupplevda kvaliteten i resandet med serviceresor ligger under målet och är sämre än 2016, men inte
sämre om man jämför med andra län. Kvinnor är något mer nöjda än män.
Mål: Prisvärdhet: 50 procent.
Resultat: Uppgift saknas.
* Prisvärdhet
48 %
Riksgenomsnitt 45%

kvinnor 49%
45%

män 44 %
46%
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Perspektiv: Process och produktion
STRATEGISKT MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik.
FRAMGÅNGSFAKTORER Trafikutbud med högt resande. Bra infrastruktur. Tryggt och säkert.

Mål: Resandeökning: 3,5 procent exklusive skolkortsresor.
Resultat: Minskning med 0,1 procent. Målet är inte uppfyllt.

Under 2017 utfördes 22,4 miljoner resor. Totalt sett är det ingen resandeökning 2017. Det är dock en mindre
ökning i stadstrafiken i Jönköping och inom regionbusstrafiken, medan resandet med tåg minskar.
Mål: 9,0 påstigande/mil (regional trafik).
Resultat: 9,2 påstigande per mil. Målet är uppfyllt.

Tabell 20 Verksamhetstal 2016–2017
Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2017

Förändring
2017-2016

Antal resor- buss och tågtrafik

22 425

22 393

22 000

-32

Andel regelbundna resenärer (i
procent av länets invånare) *)

27,2 %

23,0 %

30,0

-4,2 %

Serviceresor (tusental)

669

681

675

12

Färdtjänstresor

506

516

0

10

Sjukresor

163

165

0

2

Länstrafik (tusental)

*) Enkäten som ligger till grund för uppgifterna är omgjord och besvaras nu via webben istället för via telefon. Detta tillsammans
med delvis omgjorda frågor har påverkat jämförelsen mot tidigare år och mot budgetvärdet.

Perspektiv: Ekonomi
STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektivt trafikutbud.
FRAMGÅNGSFAKTOR Högt resandeunderlag.
Mål: Nettokostnaden för trafik och infrastruktur ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är inte uppfyllt.

Totalt sett redovisas ett underskott på cirka 30 miljoner kronor för trafik och infrastruktur. En indexuppräkning
gjordes av biljettpriserna i december 2016. Vidare ingår ett resurstillskott på 25 miljoner kronor utöver
kostnadsindex-uppräkning i 2017 års budget för att finansiera kostnadsökningar och utökat trafikutbud.
Underskottet förklaras av höga trafikkostnader inom regionbusstrafiken och tågtrafiken. Inom regionbusstrafiken
har det varit höga kostnader för förstärkningstrafik samt ökade bränslekostnader. Inom tågtrafiken har det
förekommit en rad stora problem under 2017. Det har medfört ökade kostnader för service samt för
ersättningstrafik. Kostnaderna inom Västtågen har ökat kraftigt de senaste åren till följd av nytt avtal med
entreprenör samt nytt samverkansavtal.
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Resorna med serviceresor, både färdtjänst- och sjukresor, har blivit fler under året. Ersättningarna till
trafikföretagen har därför ökat, vilket medfört en negativ budgetavvikelse på cirka 3 miljoner kronor.
Utbetalning till berörda banker gjordes under året för borgensåtagandet för flyglinjen till Frankfurt. Utfästelsen
fanns sedan tidigare reserverad i balansräkningen. I och med den reglering som gjordes under 2017 har det
maximala åtagandet på 1,5 miljoner euro (cirka 14,5 miljoner kronor) för Region Jönköpings län uppfyllts.
Mål: Kostnad/per resenärkilometer (serviceresor) ska inte öka mer än index (16,25 kronor).
Resultat: 16,42 kr. Målet är delvis uppfyllt.

Kostnadsökningen per resenärskilometer är en följd av att fler fordon tillkommit och att samplaneringen
försämrats något.
Mål: Skattefinansieringsgrad (allmän trafik): 60 procent 2017.
Resultat: 63,5 procent. Målet är inte uppfyllt.

Målet för skattefinansieringsgrad är satt till 50 procent över tid. Den budgeterade nivån för 2017 (60 procent)
uppnåddes inte beroende på att kostnaderna ökar. Kostnaderna har de senaste åren ökat kraftigt, framförallt på
tågsidan.
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Medarbetare
Utvecklingsarbetet inom Region Jönköpings läns verksamheter som kunskapsorganisation och en
attraktiv arbetsgivare har fortsatt under 2017.

STRATEGISKT MÅL: Delaktiga och kompetenta medarbetare
FRAMGÅNGSFAKTOR Attraktiv arbetsgivare
Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av samspelet mellan chefer och
medarbetare som har förmågan att omsätta grundläggande värderingar och verksamhetsuppdrag i praktisk
handling på ett framgångsrikt sätt. Kompetenta och delaktiga medarbetare är nyckeln till framgång.
Medarbetare i Region Jönköpings län
Verksamheten utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. Region Jönköpings läns planering och åtgärder har
betydelse för hela verksamheten, medan detta avsnitt främst handlar om medarbetare inom Region Jönköpings
län.
Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi 10 539 anställda. Av dem var 9 838 tillsvidareanställda och 701
visstidanställda:
Tabell 21: Antal anställda i Region Jönköpings län 31 december 2017
Anställning

Kvinnor

Män

Totalt

Tillsvidareanställda

7 939

1 899

9 838

Visstidsanställda

478

223

701

Totalt anställda

8 417

2 122

10 539

Tjänstgöringsgrad

95,3 %

97,4 %

95,5 %

Vi mäter även antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare, vilket visar hur många årsarbetare som varit i tjänst i
genomsnitt under året. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och frånvaro. I genomsnitt har antalet ökat med 205
faktiska årsarbetare under 2017 jämfört med 2016. Ökningen är fördelad på alla verksamhetsområden. Till viss
del förklaras ökningen av nya verksamheter som övertagits eller tillkommit i Regionen. Tabell 22 visar
förändring i anställningar och frånvaro jämfört med 2016:
Tabell 22: Faktiska årsarbetare i genomsnitt – förändring 2016–2017

Ökning tillsvidareanställda
Ökning visstidsanställda

Förändring årsarbetare 2016–2017
+ 182
+ 41

Minskning timavlönade

–1

Minskad sjukfrånvaro (fler i arbete)

+9

Ökad föräldraledighet (färre i arbete)
Ökad övrig frånvaro (färre i arbete)
Förändring faktiska årsarbetare

– 22
–4
+ 205

Medelåldern för tillsvidareanställda 2017 var 46,7 år, vilket är lägre jämfört med tidigare år. Sett till de senaste
fem åren har medelåldern minskat med nästan två år.
Semesterlöneskulden till de anställda var i genomsnitt 14,1 dagar (sparade semesterdagar) per anställd 2017. Det
är en minskning med 0,2 dagar jämfört med 2016.
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Personalomsättningen (tillsvidareanställda som slutar) uppgick för 2017 till 9,0 procent inklusive
pensionsavgångar, vilket är marginellt högre än 2016 då omsättningen låg på 8,9 procent. Uppdelat per kön var
personalomsättningen inklusive pensionsavgångar för kvinnor 9,0 procent och för män 8,6 procent. Exkluderat
pensionsavgångar var personalomsättningen 6,2 procent under 2017.
Antalet ålderspensioner 2017 var 270, en ökning jämfört med 2016. Under 2017 valde drygt 120
tillsvidareanställda att arbeta kvar efter 65-årsdagen. De kommande tio åren beräknas i genomsnitt ungefär 270
personer gå i pension varje år.
Kompetensförsörjning
För att möta personalomsättningen rekryterades över 1 000 tillsvidareanställa medarbetare under 2017. Trenden
med att fler medarbetare tillsvidareanställs och färre visstidsanställs fortsatte. Generellt har
kompetensförsörjningen i verksamheten fungerat väl under 2017. Sommarbemanningen påverkades av bristande
tillgång på vikarier inom vissa yrkesgrupper och några verksamheter har under 2017 haft svårt med bemanning,
vilket medfört begränsningar i antal vårdplatser.
Att trygga läkarförsörjningen är en medveten satsning sedan flera år. Tillsammans med verksamheterna,
studierektorer och AT-chefer har vi utvecklat ett kontinuerligt arbete med att förbättra AT- och ST-koncepten.
AT-läkare och ST-läkare är en viktig grund för försörjning av specialistutbildade läkare. Rekrytering av
specialister från andra länder och svenskar som studerar till läkare utomlands har också haft betydelse. Under
2017 utökades antalet AT-platser med ytterligare tio.
Svårigheter att bemanna och hitta rätt kompetens för vissa specialistinriktningar har lett till ökade kostnader för
hyrläkare. Den totala kostnaden för hyrläkare under 2017 uppgick till nästan 200 miljoner kronor, en ökning med
cirka 30 procent jämfört med 2016. Det är procentuellt en något mindre ökning än mellan 2015 och 2016.
Kostnaderna har ökat inom samtliga verksamhetsområden förutom medicinsk vård där kostnaderna är på samma
nivå som föregående år. En gemensam nationell strategi har formulerats mellan landsting/ regioner och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) för att senast 1 januari 2019 bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvården.
Förberedelserna inför start av läkarutbildningen fortsatte 2017. I januari 2019 blir Jönköping en av fyra
huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per
termin. När utbildningen är fullt utbyggd får150 läkarstudenter såväl teoretisk som praktisk utbildning i Region
Jönköpings län.
Flera åtgärder har genomförts under 2017 för att tillgodose ökat behov av grundutbildade sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor. En åtgärd för att påverka utbudet av antalet utbildningsplatser har varit ökad samverkan
och dialog mellan ledning på högskola och landsting/regioner inom sydöstra sjukvårdsregionen (Region
Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar). Vi har permanentat det regiongemensamma
introduktions- och utvecklingsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor.
En stor del av det centrala anslaget för kompetensförsörjning har använts till utbildningsanställningar för
medarbetare som utbildar sig till specialistsjuksköterska. Anslaget har även använts till utveckling av
medarbetare i studenthandledning för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning och utbildning för
utlandsrekryterade läkare i språk och det svenska sjukvårdssystemet.
Kostnaderna för hyrpersonal för sjuksköterskor har ökat något jämfört med 2016 och uppgick 2017 till drygt 3
miljoner kronor.
Arbete med rätt använd kompetens (RAK) pågår på flera olika sätt i verksamheten. Ett projekt inom området
avslutades under 2017. Arbetet innehöll tre huvuddelar – omvärldsspaning och intern kartläggning, test av metod
för RAK genom apotekare på vårdavdelning, samt att utreda vårdnära service. Erfarenheter från projektet ligger
till grund för fortsatt arbete med att utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt, så
att verksamheten använder sina resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.
Vårt marknadsföringskoncept Attraktiv arbetsgivare har fortsatt att utvecklas under året med en förflyttning från
traditionell marknadsföring till mer relationsskapande aktiviteter och fokus på att stärka varumärket. För
professioner med hög personalomsättning, som till exempel psykologer, kuratorer och tandläkare, har det aktiva
arbetet med rekrytering fortsatt.
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Även under 2017 forskar många medarbetare och 15 disputerade under året. Cirka 120 ansökningar om
forskningsanslag och forskningstid beviljades. En nationell jämförelse bland landsting/regioner visar att Region
Jönköpings län (utöver universitetssjukhusen) satsar mest pengar i Sverige på forskning.
Arrangemanget Forskarfredag genomfördes med många uppskattade populärvetenskapliga presentationer för
allmänheten.
Studenter är en betydelsefull målgrupp för framtida kompetensbehov och verksamhetsförlagd utbildning är ett
viktigt inslag i kompetensförsörjningen. Under 2017 genomfördes 8 500 studentveckor och drygt 2 000 veckor
för omvårdnadselever.
Chef- och ledarskap
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer. Rekrytering av chefer pågår kontinuerligt och en majoritet av
cheferna rekryteras från den egna verksamheten.
Alla chefer ska ges tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. Vi vill också identifiera och stödja
utveckling av medarbetare med goda förutsättningar för och intresse för att leda.
Flera utvecklingsprogram har avslutats och påbörjats. Fyra chefsutvecklingsprogram med 52 deltagare
avslutades 2017 och tre program pågår med drygt 40 deltagare totalt. I kursen framtida chefskap deltar 18
medarbetare.
Under hösten genomfördes första delen i satsningen nätverk för engagerat ledarskap. Syftet är att
medvetandegöra och levandegöra värdegrund och chefspolicy i det vardagliga ledarskapet. 36 nätverksgrupper
med första linjens chefer har vid tre tillfällen diskuterat frågeställningar på temat ”ta roll som chef och chefens
kommunikation”.
Region Jönköpings län har sedan starten av The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
varje år haft med omkring tio deltagare i masterprogrammen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och
sjukvård.
En tredje kursomgång av Advanced training program (ATP) startade under 2017 med 31 deltagare från hela
landet. Kursen vänder sig till ledare, processledare och chefer och är en kvalificerad kurs för modern klinisk
förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården.
I medarbetar- och säkerhetsundersökningen 2016 fick dimensioner som rör ledarskap och närmaste chef på
regionnivå de högsta värdena i hela undersökningen. Det är ett långsiktigt arbete att ge chefer stöd och
utveckling i sina uppdrag. Chefsutveckling fortsätter vara en prioriterad fråga.
Arbetsmiljö och hälsa
En god arbetsmiljö utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet och bidrar till att göra verksamheten
bättre. Väl fungerande samverkan, medarbetar- och lönesamtal samt individuella kompetensutvecklingsplaner är
en förutsättning för att skapa delaktighet och engagemang. Mätningen av medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingsplaner visar förbättring jämfört med 2016 och målet för medarbetarsamtal nåddes 2017.
Arbetet med kultur och värderingar på arbetsplatsträffar fortsatte under 2017. Gemensamma synsätt och
gemensamma värderingar skapar trygghet hos medarbetarna och är en grund för goda arbetsförhållanden.
Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och
social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. En god
arbetsmiljö bidrar till att stärka bilden av Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare.
Under 2017 genomfördes regelbundna arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud i syfte att ge
grundläggande kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans med
medarbetarna.
Friskvårdsuppdrag och friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av friskvårdsteamen, för att ge stöd åt
medarbetare och grupper som vill komma igång med aktiviteter och nå beteendeförändring.
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Som en del i hållbarhetsprogrammet ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Ökad
cykelanvändning är även hälsofrämjande. För att uppmuntra detta erbjuds medarbetarna att hyra förmånscykel.
Ett antal initiativ pågår för att förbättra arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Under 2017–2019 genomförs ett projekt som syftar till att chefer och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv. Ökad kompetens ska bidra till att vi på ett bättre sätt kan främja god psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner i länet och finansieras delvis av
Europeiska socialfonden.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet sker riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar
regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall. Verksamheterna har
arbetat med riktade insatser utifrån sitt behov och från centralt håll har övergripande insatser initierats. För att
utveckla det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet ytterligare, behöver vi utveckla arbetssätt med fokus på
att förebygga och främja friskfaktorer, stödja processer/metoder och sprida goda exempel inom organisationen.
Arbete med resultat och handlingsplaner från den kombinerade undersökningen om medarbetarskap och säkerhet
2016 fortsatte under 2017. Arbetet ingår i det ordinarie arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Undersökningen har
fokus på faktorer som driver en kultur som premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet och därmed skapar
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. För att följa upp de åtgärder som genomförts utifrån
undersökningen, pågår arbete med en uppföljande minienkät under 2018.
En positiv riktning är att sjukfrånvaron 2017 minskade för både kvinnor och män i jämförelse med tidigare år.
Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män och de yngre åldersgrupperna tenderar att öka sin sjukfrånvaro.
Psykisk ohälsa av olika slag är största orsaken till sjukskrivning. Ett annat perspektiv är att mäta frisknärvaro
istället för sjukfrånvaro. Med friska avses de som har högst 5 sjukdagar under ett år. Frisknärvaron för Region
Jönköpings län är 61 procent för 2017, vilket är samma nivå som föregående år. Fortsatta insatser av främjande,
förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta.
Aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare ska återgå i arbete är viktig. Fokus på förebyggande och
tidiga åtgärder i samverkan, såväl internt som externt, mellan arbetsgivaren, arbetsmiljöenheten och
Försäkringskassan och andra samverkande aktörer är en framgångsfaktor för att nå kvalitet och effektivitet i
rehabiliteringsarbetet. En översyn av rehabiliteringsprocessen har därför initierats under året för att kvalitetssäkra
processen utifrån en mer aktiv rehabilitering. Dokumentationsstödet är även en del i det arbetet, för att
säkerställa tillförlitliga data och underlag.
Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och
aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att medarbetare som är i
pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete. Projektet finansieras av SKL.
Mål: Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år.
Resultat: Sjukfrånvaron var 4,9 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,6 procent och för män 2,6 procent.
Målet är uppfyllt.

Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal.
Resultat: 91 procent. Målet är uppfyllt.

Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan.
Resultat: 85 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Aktiva åtgärder
Från och med 2017 utökades Diskrimineringslagen med nya regler om aktiva åtgärder. Utifrån det har ett
stödmaterial tagits fram för att verksamheter ska kunna arbeta främjande och förebyggande utifrån
diskrimineringslagens grunder för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och
kompetensutveckling samt möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en
del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Även riktlinjen för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier har
reviderats utifrån de nya lagkraven.
Utifrån arbetet med aktiva åtgärder och likabehandling hade Region Jönköpings län följande gemensamma mål
för 2017:
 Främja en jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar.
 Minska andelen anställda med ofrivillig deltidsanställning.
 Minska andelen upplevda sexuella trakasserier.
 Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer.
Arbetsförhållanden
För att främja likabehandling i våra arbetsförhållanden har stöd- och diskussionsmaterial kring aktiva åtgärder
spridits till chefer. I arbetet med social hållbarhet och för att förebygga diskriminering behöver vi under 2018
intensifiera kontinerliga diskussioner om normer och värderingar och upprätta handlingsplaner.
Riktlinjen kring kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier har tagits upp på ledningsgrupper och
arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till att inställningen är nolltolerans, att alla har ett ansvar
för arbetsmiljön och hur man går till väga vid utsatthet. Syftet är även att skapa öppenhet kring frågorna och en
samsyn hur vi beter oss mot varandra och att vi har ett ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande
handlingar.
I samband med introduktion får medarbetare kunskap om värdegrund samt information om likabehandling och
att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser. Chefer och skyddsombud får utbildning i
frågorna i regelbundna arbetsmiljöutbildningar.
Utifrån resultatet av den senaste undersökningen om medarbetarskap och säkerhet ska varje arbetsplats analysera
och ta fram handlingsplaner. Andelen som svarar att man varit utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur
på arbetsplatsen är två procent och är en ökning jämfört med de senaste mätningarna. Vi följer upp denna fråga
även i medarbetarsamtalen och vid arbetsmiljöronder.
Under året har övergripande processer setts över för att dessa ska motsvara kraven utifrån diskrimineringslagen.
Bland annat har rehabiliteringsprocessen reviderats för att säkerställa en likvärdig behandling för medarbetare
som är i pågående sjukskrivning. Olika insatser kopplade till kvinnodominerade yrkesgrupper pågår.
Projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att
underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. Ett 60tal utrikesfödda har deltagit i olika former av aktiviteter inom Region Jönköpings län. En aktivitet har bland
annat varit utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja
utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation. Utbildningen har skett i samarbete med Jönköping University,
Folkuniversitet och Futurum, som är vår forsknings- och utbildningsenhet.
Löner- och anställningsvillkor
För att främja likabehandling gällande löner- och anställningsvillkor har anställningsvillkor, kriterier för
lönesättning och andra löneförmåner setts över för att säkerställa att alla, oavsett diskrimineringsgrund, ges lika
möjlighet till löner- och anställningsvillkor.
Av deltidsanställda medarbetare är övervägande andelen kvinnor. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har
ökat med två procentenheter sedan 2013 och därmed har andelen deltidsanställda kvinnor minskat. Projektet
Heltid som norm har pågått sedan 2016 för att erbjuda alla som vill arbeta heltid en permanent heltidsanställning.
Projektet har varit framgångsrikt och nu återstår endast drygt tio medarbetare som anmält önskemål om heltid,
som ännu inte fått permanent heltidsanställning. Projektet fortsätter och ska vara helt genomfört i slutet av 2018.
För att säkerställa att arbetsgivarens inställning är känd, har riktlinjen Heltid som norm tagits upp i
ledningsgrupper. Vidare har Kommunal och Region Jönköpings län kommit överens om en handlingsplan för att
öka heltidsarbete, med årlig avstämning fram till 2021.
Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen såväl vid nyanställning som vid löneöversyn. En viktig princip
vid löneöversyn är att föräldralediga medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidigare prestation.
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Lönekartläggningar grundas på genomförda arbetsvärderingar och genomförs årligen. Analyser görs på alla
löneskillnader mellan könen i lika och likvärdiga arbeten. Det lönemässiga försprång vissa mansdominerade
grupper har i jämförelse med kvinnodominerade grupper med lägre medellön, förklaras av att de
mansdominerade grupperna i större utsträckning konkurrerar med den privata marknaden.
Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre yrkeserfarenhet/ålder och individuell
prestationsbaserad lön. Det finns ingen analys som visar på osaklighet som beror på kön.
Rekrytering och befordran
För att främja likabehandling inom rekrytering och befordran uppmärksammas särskilt mångfaldsperspektivet.
Vikt läggs vid till exempel icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla både kvinnliga och manliga
sökande till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i
rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Utbildning och kompetensutveckling
För att främja likabehandling inom utbildning och kompetensutveckling arbetar verksamheterna med att erbjuda
alla i målgruppen detta på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.
Det gäller uppmuntran och beviljande av utbildning, fördelningen av kompetensutvecklande arbetsuppgifter,
stöd och uppmuntran att söka kompetensutvecklande tjänster och projekt och att ta tillvara medarbetarens
kompetens. Det gäller även möjlighet att arbeta med coaching, mentorskap och att sprida kompetens inom roller
och grupper, vilket minskar risker för nyckelpersonsberoende. Det ökar också erfarenhetsutbyte och möjligheter
att få lära sig nya områden.
Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
För att främja möjligheter att förena arbete och föräldraskap har vi en generös inställning till såväl
föräldraledighet som partiell ledighet som sträcker sig längre än lagar och avtal. Det ska vara möjligt att förena
arbete och föräldraskap. Föräldraledighet och deltidstjänstgöring ska inte hindra karriär och medarbetare ska
kunna kombinera chefskap med föräldraledighet.
Föräldralediga bjuds in till arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsinsatser, sociala aktiviteter och
medarbetarsamtal. Introduktion erbjuds vid återkomst från föräldraledigheten. Individuella scheman och
anpassade arbetstider möjliggörs utifrån verksamheternas förutsättningar. Sammanträden och andra aktiviteter
förläggs på ett sätt som inte försvårar föräldraskapet. Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldraledigheten,
men männens andel ökar. Vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) är fördelat lika mellan könen.
Nyckeltal Aktiva åtgärder
Nyckeltalen 2017 nedan avser månadsanställda. Som jämförelse redovisas 2013 års uppgifter.
Tabell 23 Nyckeltal, aktiva åtgärder 2017.
2013

2017

Kvinnor

80 %

80 %

Män

20 %

20 %

27 %

20 %

9%

8%

Kvinnor

93 %

95 %

Män

97 %

97 %

364

14

16

1

Anställning och tjänstgöringsgrad
Andel av antal anställda

Andel deltidsanställda
Kvinnor
Män
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad

Antal som önskar högre tjänstgöringsgrad
Kvinnor
Män
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2013

2017

kvinnor

4,3 %

5,6 %

Män

2,4 %

2,6 %

Kvinnor

6,4 %

7,5 %

Män

2,2 %

3,2 %

Kvinnor

0,4 %

0,5 %

Män

0,4 %

0,5 %

Kvinnor

45 %

53 %

Män

55 %

47 %

kvinnor

52 %

60 %

män

48 %

40 %

kvinnor

73 %

77 %

män

27 %

23 %

Andel kvinnor på chefstjänster per antal anställda kvinnor

4,4 %

4,5 %

Andel män på chefstjänster per antal anställda män

9,2 %

6,8 %

Frånvaro, årsarbetare
Sjukfrånvaro

Föräldraledighet

Vård av sjukt barn (vab)

Chefsbefattning
Direktör

Verksamhetschef

1:a linjens chef

Andelen medarbetare med utländsk härkomst
Andel kvinnor

13,7 %

Andel män

21,1 %

LAGSTADGAD SJUKREDOVISNING
Tabell 24 Sjukfrånvaro 2016 och 2017 i procent.
Total sjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Olika åldersgrupper:
–29 år
30–49 år
50 år
Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total sjukfrånvaro

2016

2017

5,8
6,4
3,4

5,6
6,3
3,0

4,2
5,5
6,6
57,2

4,5
5,5
6,1
54,9

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting/regioner är skyldiga att redovisa årligen,
skiljer sig från Region Jönköpings läns redovisning genom att även arbetstidsmått vägs in.
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Hållbar utveckling
Vi arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån sociala
förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Med Region Jönköpings läns program för hållbar
utveckling 2017-2020 konkretiseras hållbarhetsarbetet. Resultaten under programperiodens första år
följs upp i detta avsnitt.

STRATEGISKT MÅL: Hållbar utveckling 2017–2020
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i
centrum. Vårt program för hållbar utveckling syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart
sätt nå visionen För ett bra liv i en attraktiv region. Programmet tar sin utgångspunkt i fyra framgångsfaktorer:
 Vi är klimatsmarta
 Vi använder våra resurser klokt
 Vi är socialt hållbara
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Framgångsfaktorerna täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån dessa har mål, inriktningar och
åtgärder prioriterats. Prioriteringar har gjorts utifrån vad vi som organisation kan påverka, och vad som får mest
effekt. Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.
Måluppfyllelse 2017
Programmet bygger på 14 övergripande mål för år 2020. En indikation på hur vi rör oss i förhållande till dessa
mål görs i redovisningen av respektive framgångsfaktor.
De inriktningsmål som lagts fast för programperioden 2017–2020 har brutits ned till årsmål med mätetal kopplat
till sig. Dessa följs upp fortlöpande. Resultatet för 2017 visar på en god måluppfyllelse där 18 av 22 mål (82
procent) helt eller delvis uppnås.
Andel förnyelsebart drivmedel, stadstrafik

Levererad energi värmeförbrukning

Andel förnyelsebart drivmedel, regionbuss

Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)

Andel förnyelsebart drivmedel, tåg

Andel medarbetare som genomfört webbaserad
miljö- och hållbarhetsutbildning

Andel förnyelsebart drivmedel Servicetrafik

Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg

Andel levererad energi från förnyelsebara energikällor

Förskrivning av antibiotika i öppenvården

Levererad energi elförbrukning
Energianvändning inom allmän kollektivtrafik

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Andel matsvinn för patientmåltider

Andel miljöbilar inom Region Jönköpings län

Andel ekologiska livsmedel

Andel svenskodlad frukt och grönt

Andel A- och B-klassade byggmaterial vid
om- och nybyggnation.

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur
Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav

I november publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin senaste jämförande rapport kring
miljöarbetet i landsting och regioner. Jämförelse görs på sex områden och resultatet, som baseras på utfallet för
2016, visar att Region Jönköpings län håller en jämn och hög nivå. När resultaten vägs samman placerar sig
Region Jönköpings län i topp.
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I jämförelse med genomsnittet är energianvändning i egna lokaler lägre och andelen återvunnet avfall högre. Vi
ligger också mycket bra till när det gäller utsläpp av medicinska gaser och återhållsamhet med
antibiotikaförskrivning.
Viktiga händelser
I början av 2017 genomfördes extern revision enligt nya utgåvan av miljöledningssystemet ISO 14001. Hela
Region Jönköpings läns verksamhet uppfyller nu de nya och skärpta kraven.
Ny webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning lanserades under våren 2017, som en prioriterad åtgärd inom
hållbarhetsprogrammet. E-utbildningen syftade till att bredda miljö- och hållbarhetskunskapen. Målsättningen
var att alla tillsvidareanställda skulle genomföra utbildningen under året. Resultatet visar att cirka 7 800
medarbetare (80 procent) har genomfört den vid årets slut. I fortsättningen kommer utbildningen erbjudas till alla
nyanställda.
Pågående arbeten och projekt:
 Projektet Jämställd regional tillväxt som fokuserar jämställdhetsintegrering utifrån den regionala
utvecklingen i länet pågår.
 Utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda
att nå svensk yrkeslegitimation.
 Hälsokommunikatörer har genomfört gruppträffar med närmare 1100 personer med anpassad
kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända.

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är klimatsmarta
Resultat under året
Mål 2020: Förnybara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamheter ökar under
programperioden 2017–2020.
Resultat: Inom både allmänna kollektivtrafiken och servicetrafiken ökar andelen förnybara drivmedel och målen
för 2017 uppnås för alla trafikslag. Resultatet för stadstrafiken 91 procent, regionbussarna 83 procent, tåg 67
procent och servicetrafiken 50 procent. Under året har satsningen på stadstrafiken i Värnamo med enbart
laddhybridbussar lanserats, vilket också bidrar till klimatmålet för stadstrafiken kunnat uppnås. Fler
stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.
Andelen förnybar energi till egna fastigheter (el/värme) ökade något från föregående år och överträffar redan
2017 inriktningsmålet för programperioden på 90 procent.
Mål 2020: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet.
Resultat: Inom energiområdet nås minskningar både för värme- och elförbrukning. Total energianvändning
minskade till 167,1 kWh/m2, vilket innebar att målet för 2017 på högst 167,5 kWh/m2 nåddes. Delmålet för
värmeförbrukningen nåddes inte fullt ut, då ett flertal energiprojekt med energibesparande åtgärder inte kunnat
avslutas som planerat under året.
För programperioden 2017–2020 har ett investeringsutrymme på 30 miljoner kronor avsatts till projekt för byte
till förnybar energi, med en egen energiproduktion på 3 GWh. Under året har arbetet påbörjats med att inventera
ett 20-tal prioriterade fastigheter, där inventeringen syftar till att hitta de mest lämpade taken för solceller. Även
installation av solpaneler kan bli aktuellt. Inventering slutförs under inledningen av 2018 tillsammas med
kostnadskalkyler och övrigt beslutsunderlag för vidare prioriteringar. Upphandling av entreprenör för arbetet
väntas ske under senare del av året.
Mål 2020: Klimatpåverkan från egna transporter minskar.
Resultat: Kartläggning av tjänsteresandet visar en viss ökning i klimatpåverkan under 2017. Ökat tjänsteresande
med flyg (utrikes) är främsta orsaken, medan tjänsteresande med bil ligger stilla mellan åren. Samtidigt uppvisar
användandet av såväl privatbil i tjänsten som bilpoolsbilar en positiv utveckling med minskningar på cirka 10
procent.
Under programperiodens första år har resandet som helhet inte börjat röra sig mot målet att minska
klimatpåverkan med 35 procent. Uppföljning av handlingsplan genomförs under början av 2018. Aktuella
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åtgärder är införande av internt system för klimatkompensation, där utsläppstunga tjänsteresor tilldelas en
merkostnad samtidigt som utsläppseffektiva resor främjas. Nya riktlinjer för resor och möten har tagits fram, för
vidare spridning under 2018.
Samtidigt har ett flertal klimatrelaterade projekt genomförts under året. 10 nya laddstolpar (med 20 laddplatser)
har installerats för verksamhetsbilar (el/hybrid) i Jönköping, Eksjö och Värnamo. En utredning av
varutransporter har genomförts, där vidare åtgärder väntas.
Arbete pågår med att utveckla de tekniska förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med satsning på
införande för att understödja ett ökat användande av teknik för resfria möten.
Sedan introduktionen 2016 har närmare 1 300 medarbetare nappat på erbjudandet om förmånscyklar. Cirka
hälften har valt elcykel.
FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi använder våra resurser klokt
Resultat under året
Mål 2020: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid investeringar och
upphandlingar
Resultat: Arbete pågår med revidering av regional utvecklingsstrategi och en plan för framtidens hälso- och
sjukvård, båda med inriktning på 2035. En ny upphandlingspolicy antogs under året.
Beräkning av livscykelkostnader görs i viss omfattning vad gäller vid investeringar och upphandlingar avseende
medicinskteknisk utrustning, men är fortfarande ett utvecklingsområde.
Mål 2020: Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Resultat: I 39 av årets genomförda upphandlingar har särskilda miljökrav och/eller sociala-etiska krav ställts.
Med utgångspunkt i en riskbedömning har de upphandlingar identifierats som ska prioriteras under perioden
2017–2020 när det gäller hållbarhetskrav. För året har detta berört upphandlingar som gäller livsmedel,
inkontinensprodukter, engångsmaterial och transporter.
Under året har även en ny process för hållbar upphandling tagits fram samt en metod för uppföljning av
hållbarhetskrav.
Att minska matsvinnet är en stor utmaning, vilket också framgår av mätningarna 2017 på matsvinnet för
patientmåltider. Workshops har genomförts för att utveckla samarbetet mellan måltidsverksamheten och vården,
vilket bedöms som kritiskt för att nå resultat framåt. Under 2018 startar frekventa mätningar av matsvinnet för
både patientmåltider och restauranger.
Mål 2020: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, främjar ett
totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten.
Resultat: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är en integrerad del i ledningssystemet,
verksamhetsutvecklingen och utveckling av stödsystemet Stratsys.
FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är socialt hållbara
Resultat under året
Mål 2020: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det
innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vikänsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika enheter och
nivåer.
Resultat: All verksamhet utgår från vision och värdegrund, vilket innebär att etik och bemötande-frågor är
viktiga liksom möjlighet till delaktighet för både dem vi är till för och medarbetare. Ledarutveckling genomförs
kontinuerligt för att skapa förutsättningar för bra verksamhet och bra arbetsmiljö. En webbaserad miljö-och
hållbarhetsutbildning som alla medarbetare ska genomgå har införts. Arbete pågår för att förtydliga och ta fram
kriterier, metoder och mätningar avseende projektmedel och andra stödformer. De medarbetare som berörs av
detta kompetensutvecklas för att kunna arbeta med aktiviteten framåt. I arbetet med revidering av den regionala
utvecklingsstrategin är utgångspunkten att främja hållbar utveckling. Länets näringsliv stöttas kontinuerligt
genom Almi, Science park, Coompanion, Smålands Turism, EEN (Enterprise Europe Network) Ung
företagsamhet med flera.
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Mål 2020: Mångfald: Verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Resultat: Region Jönköpings län ska kännetecknas av mångfald och bedriva arbete för likabehandling med syfte
att stärka bilden av en attraktiv arbetsgivare. Målet är att verksamheten aktivt främjar integration inom ramen för
strategier, planer och program. I dagsläget har Region Jönköpings län något lägre andel med utländsk bakgrund
än bland sysselsatta i Jönköpings län. Flera av personalgrupperna, såsom läkare och tandläkare, har dock
betydligt högre andel med utländsk bakgrund. Övervägande delen av medarbetare är kvinnor. För att främja
likabehandling inom rekrytering uppmärksammas särskilt mångfaldsperspektivet. Vikt läggs vid till exempel
icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla både kvinnliga och manliga sökande till intervju och att
arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden
Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt
mellan sökanden.
Mål 2020: Likabehandling: verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling med samma rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Resultat: Region Jönköpings län har antagit CEMR-deklarationen för jämställdhet och har mål och aktiviteter i
handlingsplan. Under 2017 har aktiviteter genomförts inom området könsrelaterat våld. Mottagningen för
våldsutövare, ATV (alternativ till våld), har genom projektmedel från Socialstyrelsen kunnat ta emot
våldsutsatta. Ett metodstöd har tagits fram för personal inom hälso- och sjukvården för att underlätta processen
att ställa frågor om våld, hantera svaret och dokumentera på rätt sätt. Region Jönköpings län är projektledare för
Jämställd regional tillväxt som fokuserar jämställdhetsintegrering utifrån den regionala utvecklingen i länet.
Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och hbtqdiplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter som möter
ungdomar och unga vuxna. Från hösten 2016 erbjuds även våra samarbetspartners inom områdena hälso- och
sjukvård, vård- och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept.
Under 2017 har hälsokommunikatörer genomfört gruppträffar med anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända. Cirka 50 olika organisations- och boendeformer
i länet har varit aktuella, och närmare 1 100 personer (varav 55 procent kvinnor och 45 procent män) har
genomgått hälsoskola och andra kommunikativa insatser.
Samverkan sker med funktionshinderorganisationer i länet på flera olika nivåer. Exempel är Länsrådet för
funktionsnedsättningar (LFF), Dialogmöten med politiker, Levande bibliotek och flera olika verksamhetsknutna
så kallade ”brukarråd”. Samverkan sker också med pensionärsorganisationer i regionalt Länspensionärsråd.
Mål 2020: Integration: Verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för strategier,
planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet
förhållningssätt och bemötande.
Resultat: Vid upphandling för större projekt kommer krav på att personer som står utanför arbetsmarknaden
med relevant kompetens anlitas.
I projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att
underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. Ett 60tal utrikesfödda har deltagit i olika former av aktiviteter inom Region Jönköpings län. En aktivitet har bland
annat varit utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja
utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation.
FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Resultat under året
Mål 2020: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån
en tydlig kemikaliestrategi.
Resultat: En kemikaliestrategi har tagits fram under året. Strategin ska vara ett verktyg vid utformning av krav i
upphandling samt för utfasning och substitution av kemiska produkter.
Områden som är särskilt prioriterade med stark koppling till en sund livsmiljö är förbrukningsprodukter,
elektronik, inredning, textilier, lek- och pedagogiskt material samt kemiska produkter.
Inom området byggmaterial arbetas med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning
(klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus). Målsättningen ligger på 80 procent och resultatet för 2017
uppgår till 66,5 procent. En handlingsplan för att öka andelen är under framtagande. Regionfastigheter
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undersöker tillsammans med Sunda Hus också de reella förutsättningarna till alternativa material- och
produktval. Inom VVS och el är i nuläget produktutbudet begränsat.
Under året har också projektet Giftfria leksaker inom sjukvården startat, med utrensning av leksaker och
pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen från väntrum och lekrum. Parallellt ska leksaker fria
från ämnen som kan vara farliga upphandlas.
Arbete har även påbörjats kring engångsmaterial. Syftet är att kartlägga användningen för att se om det finns
alternativa lösningar till dagens användning, båda vad gäller ökad användning av flergångsmaterial och
materialet i de engångsprodukter som behövs inom verksamheten. I samarbete med smittskydd och vårdhygien
undersöks i vilka fall det ur hygien-och smittskyddsperspektiv är mindre nödvändigt med engångsmaterial.
Mål 2020: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och
övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och
övriga livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.
Resultat: Betydande resultat har nåtts när det gäller livsmedelsinköpen. Inriktningsmålen för hela
programperioden har redan nåtts när det gäller att öka andelen svenskodlad frukt och grönt (minst 20 procent)
och MSC-märkt fisk och skaldjur (minst 70 procent). Ny upphandling av frukt och grönt genomfördes under
2017, där avtal tecknades med lokal grossist, vilket också skapat bättre förutsättningar för svenskodlade råvaror.
Större utmaningar finns kring målsättningarna att öka andelen svenskproducerat oberett kött/mjölk/ägg (minst 85
procent) och öka andelen ekologiska livmedel (minst 45 procent). För 2017 uppgick andelen ekologiska
livsmedel till 40 procent, en minskning med två procentenheter från 2016. De två livsmedelsupphandlingar (av
huvudgrossist och mejeri) som genomförts med nya avtal som träder ikraft under början av 2018 skapar bättre
förutsättningar för måluppfyllese.
Mål 2020: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra restauranger och
kaféer.
Resultat: Andelen serverade vegetariska luncher i sjukhusrestaurangerna uppgick till 18 procent under 2017 och
överträffade därmed målet. Temat för årets SMART-vecka var också ’mindre kött’, där SMART står för större
andel vegetabilier, mindre ’tomma kalorier’, ökad andel ekologiskt, rätt kött och grönsaker samt transportsnålt.
Under hösten 2017 har också nya menyer för interna möten/konferenser tagits fram, där de hälsofrämjande
alternativen får ett större utrymme.
Mål 2020: Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är
god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där de används och där
läkemedel produceras.
Resultat: Under 2017 har ett arbete påbörjats där statistik kring utvalda substanser med en konstaterad
miljöpåverkan tagits fram. Statistiken ska ligga till grund för vilka substanser som kan vara aktuella att fokusera
på i det fortsätta arbetet. Frågan har även lyfts i läkemedelskommittén, som diskuterat möjligheten att sätta
förskrivningsmål kopplat till miljö. En handlingsplan har påbörjats för att precisera hur vi kan arbeta vidare med
de olika substanserna som kan bli aktuella.
Under året minskade förskrivningen av antibiotika till 290 recept per 1 000 invånare. Årets mål på 280 recept per
1 000 invånare nåddes därmed inte. Förskrivningen inom primärvården har legat ganska stationärt under året,
men inom slutenvården ses under slutet av 2017 för första gången på länge en positiv tendens med minskande
förskrivning. Nationellt finns ett långsiktigt mål på max 250 recept per 1 000 invånare och år. För att nå målet
arbetas vidare med uppföljning av antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården. I
specialistsjukvården (sjukhusvård) finns Strama-ombud på alla somatiska kliniker.
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Stöd, service
och kommunal utveckling
STÖD OCH SERVICE
Två verksamhetsområden ansvarar för Region Jönköpings läns stöd- och serviceverksamhet – Verksamhetsstöd
och service och IT-centrum.
Verksamhetsstöd och service
Verksamhetsstöd och service, arbetar med att utveckla processer och finansieringsmodeller för att effektivisera
och frigöra ekonomiskt utrymme för kunderna. Förutom att verksamhetsområdet årligen redovisat ett positivt
resultat har priser sänkts med 27,1 miljoner under åren 2015-2017. Dessutom har 17,2 miljoner kronor återförts
till kunderna. Exempel på kontinuerlig processutveckling och kvalitetsarbete är det som lett fram till att
områdena hjälpmedelsförsörjning och medicinsk teknik, under 2017, i sin helhet blivit certifierade enligt
ISO9001. På en regionövergripande nivå har område miljö drivit arbetet med att få hela Region Jönköpings län
certifierad enligt ISO-14001. Dessutom har område läkemedelsförsörjning, under 2017, arbetat med att utveckla
arbetsätt med utökat farmaceutiskt stöd på vårdavdelningarna.
För att verksamheten ska fungera optimalt och verksamhetsmålen nås är det viktigt att alla dess 14 områden
agerar som ett enat VI. Några områden har haft större utmaningar än andra under 2017. Det är område
invånarservice – med enheten 1177 Vårdguiden på telefon - som haft svårt att nå full bemanning på grund av
bristen på sjuksköterskor, vilket har påverkat svarstiderna. För att komma tillrätta med detta har 1177
Vårdguiden på telefon, i ett första steg, på dagtid anslutits till en nationell kö. Det innebär att patienter som
ringer placeras i en landsövergripande kö i syfte att skapa bättre tillgänglighet. Störst genomslag förväntas ske i
nästa steg, 2018, då den nationella kön ska omfatta hela dygnet alla veckans dagar. Det andra området är
vårdnära service och dess enhet för måltidsservice som behövt anpassa sig till vikande antal portioner på grund
av förändringar i vården. Åtgärder har vidtagits enligt en måltidsutredning som initierades 2016. Som en effekt
ska kostnaderna för patientmåltider sänkas med 4 miljoner kronor under 2018.
Inom fastighetsverksamheten togs under december 2017 det första spadtaget för nybyggnad av hus D1/D2 som
är en av satsningarna för att möta framtidens hälso- och sjukvård med krav på moderna och flexibla lokaler.
Region- Jönköpings län gör under en rad av år stora investeringar i lokaler på både länets tre sjukhus och övriga
verksamheter. 2017 togs beslut om ett nytt vårdcentrum i Råslätt, nytt stall på Riddersberg, nya lokaler för
bårhus på Länssjukhuset Ryhov och ny bussdepå i Jönköping. På Värnamo sjukhus blev, under 2017, en helt ny
sterilteknisk enhet och sju nya operationssalar färdiga. Där har arbetet sedan fortsatt med bland annat
ombyggnad av intensivvårds- och hjärtintensivvårdsavdelning, som ska vara färdigt i oktober 2019. I Eksjö
pågår byggnationen av en helt ny sjukhusdel i sju våningsplan som ska var färdig vid årsskiftet 2019/2020.
Lokalerna ska bland annat rymma apotek, restaurang, operations- och intensivvårdsavdelning, barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning och ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning. De pågående
fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2 994 miljoner kronor.
Regionfastigheter leder det nationella kunskapsnätverket PTS Forum som arbetar för att kvalitetssäkra och
ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara sjukvårdslokaler. PTS Forum genomför
tillsammans med CVA – Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers, JU och SLU forskningsprojekt för att nå
ändamålsenliga, läkande och rationella sjukhusmiljöer. Region Jönköpings län har avsatt 2 miljoner kronor till
vårdbyggnadsforskning under 2017. Dessa medel beräknas minska konsultkostnader i samband med planering av
vårdbyggnader med minst de avsatta beloppen. Det sker kontinuerligt ett omfattande benchmarkingarbete när det
gäller till exempel fastighetskostnader för drift, underhåll, energikostnader samt byggkostnader. Målsättningen
att ligga i den bättre halvan av Sveriges regioner och landsting vid jämförelse av nyckelvärden klarades med god
marginal. Under 2017 har en solenergiutredning för regionens fastigheter genomförts för målet att
egenproducera 3 GWh/år 2020.
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Mål: 90 procent av alla inköp ska ske inom de avtal som regionen tecknat.
Resultat: 94,6 procent. Målet är uppfyllt.

IT-centrum
IT-centrum har fortsatt sitt arbete med att systematiskt förbättra sin verksamhet bland annat genom att bedriva
verksamheten enligt sitt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem samt med hjälp av ett par interna
förbättringsarbeten med syftet att ytterligare öka effektiviteten i leveransen
Under 2017 har fokus varit på samverkan nationellt, regionalt och inom Region Jönköpings län. Särskilt kan
nämnas kundgrupperna Cosmic, Inera, samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen inom eSPIR och RegionIT
samt samverkan med länets kommuner kring IT-lösningar kopplat till eHälsa. Syftet är att göra mer gemensamt
och lika för att effektivisera och därmed öka förutsättningarna för att skapa mer värde i verksamheten och mer
likvärdig vård i regionen.

KOMMUNAL UTVECKLING
Region Jönköpings län har sedan regionbildningen år 2015 ett organisatoriskt ansvar för visst primärkommunalt
samarbete. Kommunerna i Jönköpings län har enats om samverkan inom ett antal prioriterade områden såsom
social välfärd och sjukvård, utbildning, fritidsverksamhet, miljötillsyn samt kurs- och konferensverksamhet.
Kommunal utveckling är också en bas för att samordna högskolans verksamhetsförlagda utbildning inom
kommunerna samt den personliga ombudsverksamheten i länet. Inom flera av verksamheterna finns en aktiv
samverkan med enheter inom Region Jönköpings län samt med Jönköpings University. Det arbete som sker med
kunskapsspridning av metoder, arbetssätt och forskningsresultat sker även i dialog med nationella aktörer.
Region Jönköpings län är värdorganisation, men verksamheten styrs och leds av kommunerna gemensamt via
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Graden av självständighet i förhållande till värdorganisationen
regleras i ett avtal mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.
Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer och även tillsätter egna
personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt. En relativt stor del av verksamheten finansieras via
externa projektmedel; bland annat från staten och via EU-medel. Verksamhetens totala omsättning uppgick till
45 miljoner kronor år 2017, vilket är en relativt stor ökning jämfört med tidigare år. Som följd av den utökade
verksamheten har även antalet anställda ökat.
Kommunerna har under året kommit överens om en ny finansieringsmodell som innebär ett större finansiellt
åtagande för kommunerna utifrån en förväntad lägre nivå på statligt projektstöd. Region Jönköpings län har inga
fasta budgetanslag till verksamheten.
Vid utgången av 2017 finns reserverade medel som säkrar finansieringen av pågående och kommande
projektverksamhet. Den övervägande delen av dessa medel är öronmärkta för projekt inom social välfärd.
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Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns finansiella styrka och
klargöra om organisationen, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning.
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär ur ett finansiellt perspektiv att
nå och behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje
generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar.
Långsiktigt måste behovet av reinvesteringar, liksom det totala pensionsåtagandet, kunna finansieras.
För att tydliggöra detta och åstadkomma en mer rättvisande redovisning förändrade dåvarande
landstinget redovisningen av pensioner i enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och
med 2008, från att tidigare redovisat enligt blandmodellen.
(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 115, Redovisningsprinciper).

Mål: Investeringar ska över tidsperioden 2015-2025 egenfinansieras till 100 procent.
Resultat: 125 procent. Målet är uppfyllt för åren 2015–2017.

Finansiella målet uppfyllt hittills
Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet måste
därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Under åren 2004–2014 klarade Region Jönköpings län att
egenfinansiera investeringarna. Nuvarande period för egenfinansiering omfattar åren 2015–2025.
För periodens två första år översteg resultatet tillsammans med avskrivningarna investeringarna med 513
miljoner kronor. Region Jönköpings län redovisar för 2017 ett positivt resultat på 366 miljoner kronor. Resultatet
tillsammans med avskrivningarna på 398 miljoner kronor är 73 miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, så
investeringarna har inte egenfinansierats 2017. Nettoinvesteringarna på 837 miljoner kronor, vilket är 15
miljoner kronor högre än budgeterat, visar att nivån har ökat kraftigt då det är cirka 225 miljoner kronor högre än
2016. För periodens tre första år har investeringarna finansierats med egna medel.
Tabell 25: Resultat och egenfinansiering

Resultat (miljoner kronor)

2004–2014

2015

2016

2017

2015–2017

3 041

392

316

366

1 074

Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar

-25

424

89

-73

440

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%)

3,6

4,2

3,2

3,5

3,6

Ekonomiska resultatet bättre än budget
Resultatet på 366 miljoner kronor är 196 miljoner kronor bättre än budget. Det består av positiva avvikelser på
nettokostnaden med 73 miljoner kronor, på skatterna med 54 miljoner kronor och på generella statsbidrag och
utjämningssystemet med 39 miljoner kronor. Det ger ett resultat före finansnetto som är 166 miljoner kronor
bättre än budget. Det samlade finansnettot är 30 miljoner kronor bättre än budget, där värdesäkring av pensioner
visar 62 miljoner kronor i positiv avvikelse och finansnettot på tillgångssidan visar 32 miljoner kronor i negativ
avvikelse.
För att jämföra resultaten mellan åren behöver några händelser av jämförelsestörande karaktär och
engångshändelser främst för 2016 beaktas.
Förändringen i kostnadsutjämningssystemet, som inleddes 2014, slutfördes under 2016, då det sista
införandebidraget på 8 miljoner kronor erhölls. Resultatet 2016 påverkades negativt av engångsnedskrivning av
anläggningstillgångar på 39 miljoner kronor samt bidrag till statlig infrastrukturinvestering på netto 10 miljoner
kronor. Staten gav ett tillskott avseende flyktingsituationen under 2016. Detta stöd fortsatte även under 2017 då
delar av den så kallade välfärdsmiljarden baserades på flyktingsituationen. Region Jönköpings läns särskilda
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satsningar inom detta område blev under året cirka 13 miljoner kronor lägre än 2016. Statens extra satsning 2016
på hälso- och sjukvården med 35 miljoner fortsatte men halverades till 18 miljoner kronor. Utöver detta tillkom
den invånarbaserade delen av välfärdsmiljarden som påverkade 2017 positivt med 32 miljoner kronor. Årets
resultat har även påverkats positivt av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter på 15 miljoner kronor.
Rensat för jämförelsestörande händelser är årets resultat cirka 40 miljoner kronor sämre än 2016. Finansnettot
försämrades med cirka 50 miljoner kronor. Det gör att verksamhetens nettokostnad tillsammans med skatter,
generella statsbidrag och utjämning, det vill säga resultat före finansnetto är cirka 10 miljoner kronor bättre än 2016.
Tabell 26: Resultaträkning
(miljoner kronor)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Utfall
2016
2 039

Utfall
2017
2 236

-11 287

-11 854

-385

-398

Differens
mot budget

-9 634

-10 016

73

Skatteintäkter

7 801

8 154

54

Generella statsbidrag o utjämning

2 045

2 175

39

212

312

166
-32

Resultat före finansnetto
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (pensioner)
Årets resultat

233

218

-129

-165

62

316

366

196

Egenfinansiering av investeringar
Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott som tillsammans med avskrivningskostnader
täcker årets investeringar.
Under perioden 2004–2014 har investeringarna i stort sett egenfinansierats. Detta inkluderar även de
förändringar av den så kallade RIPS-räntan och medellivslängdsjusteringar som vid flertalet tillfällen inneburit
stora ökade avsättningar till pensionsskulden. Enskilda år finns ingen möjlighet att parera så stor ökning av
pensionsskulden som en räntesänkning ger. Men över tid har även dessa RIPS-förändringar täckts, vilket varit
målsättningen.
Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick Region Jönköpings län från och med 2015 in i en ny period
för egenfinansiering vilken omfattar 2015–2025. De två första åren i perioden gav, med höga årsresultat i
kombination med en lägre investeringsnivå än planerat, ett överskott i egenfinansieringen med 513 miljoner
kronor. Under 2017 var resultatet inklusive avskrivningar 73 miljoner kronor för lågt för att egenfinansiering
skulle nås. Det är ändå 180 miljoner kronor bättre än budgeterat främst beroende på det högre resultatet. De tre
inledande åren 2015–2017 har bidragit med cirka 440 miljoner kronor för att uppnå målet om egenfinansiering
över tid.
Region Jönköpings läns investeringsutgifter bedöms uppgå till i genomsnitt cirka 1 200 miljoner kronor per år
fram till och med 2020. Det kommer under hela egenfinansieringsperioden att vara nödvändigt med restriktivitet
vad gäller beslut om tillkommande investeringar, för att klara periodens mål om egenfinansiering.
2017 uppgick investeringsutgifterna till 871 miljoner kronor, inventarier har sålts för 33 miljoner kronor och
investeringsbidrag har erhållits med 1 miljon kronor.
466 miljoner kronor har investerats i byggnader och mark. Här utgör de största utgifterna:
 Hus 37 Eksjö
220 miljoner kronor
 Operation/IVA Värnamo
102 miljoner kronor
 Hus D1, Ryhov
50 miljoner kronor
 Antenalmottagning Ryhov
11 miljoner kronor
 Akutmottagningen Ryhov
8 miljoner kronor
 Smålandsstenar vårdcentral
5 miljoner kronor
 Sörängens folkhögskola
4 miljoner kronor
 Dagkirurgin uppvak Eksjö
4 miljoner kronor.
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Inventarieinvesteringarna på 290 miljoner kronor består av 126 miljoner kronor i medicinteknisk utrustning, 66
miljoner kronor i IT-system och IT-utrustning, varav 1 miljon kronor i medicintekniska informationssystem, 44
miljoner kronor i fordon, 12 miljoner kronor i byggnadsinventarier samt 42 miljoner kronor i övriga inventarier.
Utöver detta har det investerats 115 miljoner kronor i bolagsköp för mark till bussdepå.
Tabell 27: Egenfinansiering
(miljoner kronor)
Resultat exklusive avskrivningar

Summa
2004–2014
6 122

Ändrad RIPS-ripsränta och livslängd
Egna medel till investeringar
- nettoinvesteringar

Utfall
2015
761

Utfall
2016
702

Utfall
2017
764

Summa
2015–2017
2 227

-2 248
3 874

761

702

764

2 227

-3 899

-337

-613

-837

-1 787

-25

424

89

-73

440

Summa

Resultat före finansnetto har förbättrats
För att nå målet om en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten är det viktigt att verksamhetens
nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag. De senaste åren har denna relation, det vill
säga resultatet före finansnetto, försämrats. Det betyder att nettokostnaden ökat mer än skatter och statsbidrag.
Denna utveckling bröts nu 2017.
Under 2017 ökade nettokostnaden i löpande priser med 4,0 procent. Rensat för jämförelsestörande händelser
2016 och årets fastighetsförsäljning ökade nettokostnaden med 4,7 procent. Detta är för året lägre än
genomsnittet då ett vägt medel i landstingssektorn är 4,9 procent. Skatter och generella statsbidrag ökade med
4,9 procent. Det är högre än den faktiska nettokostnadsökningen. Statsbidragssatsningen 2016 med bidrag för
flyktingsituationen fortsatte även 2017 genom den flyktingbaserade delen av den så kallade välfärdsmiljarden.
Även statsbidragssatsningen inom hälso- och sjukvården på 35 miljoner kronor fortsatte under 2017 men sänktes
till 18 miljoner kronor. Utöver detta tillkom den invånarbaserade delen av välfärdsmiljarden, vilken gav 32
miljoner kronor. I utjämningsförändringen ingår även sänkt införandebidrag med 8 miljoner kronor vilket är
kopplat till förändringen av kostnadsutjämningen. Rensat för dessa förändringar så ökade skatter och statsbidrag
med 4,8 procent. En jämförbar relation mellan nettokostnaden och skatter och statsbidrag har därmed också
förbättrats.
Det redovisade resultatet före finansnetto 2017 är 313 miljoner kronor, vilket är 166 miljoner kronor bättre än
budget.
Tabell 28: Resultaten före finansnetto samt nettokostnads- och skatte- och
statsbidragsökningar 2013–2017.

Verksamhetens redovisade nettokostnad
(miljoner kronor)
Nettokostnadsökning enligt redovisning (%)
Jämförbar nettokostnadsökning (%)

2013

2014

2015

2016

2017

8 233

8 805

9 135

9 634

10 016

1,3

7,0

3,7

5,5

4,0

4,3

4,0

4,2

4,1

4,7

Skatteintäkter (miljoner kronor)

6 573

7 073

7 407

7 801

8 154

Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor)

1 988

1 986

1 962

2 045

2 175

Summa skatter och statsbidrag enligt redovisning
(miljoner kronor)

8 562

9 059

9 369

9 846

10 329

-0,2

5,8

3,4

5,1

4,9

Skatte- och statsbidragsökning enligt redovisning (%)
Jämförbar skatte- och statsbidragsökning (%)

3,0

2,1

4,4

5,2

4,8

Resultat före finansnetto (miljoner kronor)

329

254

235

213

313
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Figur 3: Verksamhetens faktiska nettokostnad och finansieringen
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Nettokostnaden 2017 är 10 016 miljoner och skatter och statsbidrag är 10 329 miljoner. Linjen, vilken har skalan
till höger, är skillnaden mellan ovanstående och utgör resultat före finansnetto, vilket är 313 miljoner kronor för
2017.
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad, 10 016 miljoner kronor, är 73 miljoner kronor lägre än budget. Det motsvarar en
faktisk ökning i löpande priser med 4,0 procent eller en mer jämförelsebar ökning med 4,7 procent, vilket
beskrivits i tidigare avsnitt.
Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så kallade volymförändringen, visar en ökning med drygt 160
miljoner kronor eller cirka 1,7 procent rensat för nedskrivningen av anläggningstillgångar 2016 samt
fastighetsförsäljningen 2017. Personalkostnaderna uppgick till 5 991 miljoner kronor. Lönekostnaderna ökade
4,3 procent. Ingångna avtal utgjorde 3,0 procent, så utöver avtal ökade lönekostnaderna med drygt 50 miljoner
kronor.
Utöver kostnaden för den egna personalen har bemanningsföretag inom vården anlitats till en kostnad av cirka
203 miljoner kronor. Det är en ökning med 48 miljoner kronor och ökningen har skett inom samtliga områden.
Tabell 29: Kostnad inhyrd vårdpersonal per område.
(miljoner kronor)
Område
Primärvård

54

Förändring jämfört
med 2016
11

Somatisk vård

43

6

Psykiatrisk vård

31

8

Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk diagnostik
Medicinsk service
Summa

Kostnad 2017

3

3

54

15

18

5

203

48

Läkemedelskostnaderna inklusive riskdelning/rabatter och dosdispensering uppgick till 1 122 miljoner kronor.
Kostnaden har jämfört med 2016 ökat med cirka 22 miljoner kronor, motsvarande 2,0 procent. Den så kallade
riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel blev under året 32,6 miljoner kronor. Riskdelningen innebär att
staten begär tillbaka 30 procent genom att minska läkemedelsbidraget, vilket motsvarar 9,8 miljoner kronor. För
detaljer kring läkemedel se under avsnittet Folkhälsa och sjukvård.
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2017 var Region Jönköpings läns nettokostnad för köpt specialiserad riks- och regionvård 739 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 33 miljoner kronor, motsvarande 4,7 procent, jämfört med 2016. Det är 24 miljoner
kronor lägre än budget. Regionsjukvården ökade med 4 miljoner kronor och rikssjukvården ökade med 29
miljoner kronor främst till följd av ökning av akut och valfri vård. Även kostnader inom så kallad EU-vård har
ökat.
Region Jönköpings län erhöll 2017 riktade statsbidrag inom flera områden. De flesta fanns i motsvarande form
även 2016.
Tabell 30: Riktade statsbidrag
Område
Kvinnors hälsa primärvård

Bidrag 2016

Bidrag 2017

4,4

4,1

Jämlik cancervård

15,3

14,4

Förbättrad förlossningsvård

13,2

23,8

Professionsmiljard

33,6

33,7

Psykisk ohälsa

14,4

15,9

Råd och stöd, LSS

3,3

3,3

Arbete mot våld i nära relationer

0,7

0,7

Vävnadsdirektivet/Prosang

0,0

0,2

41,2

44,3

Försäkringsmedicinska utredningar

9,2

6,9

Tolktjänst

2,7

2,2

Sjukskrivning/rehab

Nämndernas budgetramar 2017
Regionfullmäktige fördelar anslag för verksamheten till respektive nämnd med specificering på utgiftsramar
(områden) som följer strukturen i ”Verksamhetsindelning för landsting och regioner – VI 2000”. I avsnittet
finansiella rapporter återredovisas budget och utfall per nämnd och utgiftsområde i rapporten Driftredovisning.
Regionstyrelsen och nämnderna har genom månadsrapporter från förvaltningen löpande följt utvecklingen av
såväl ekonomi som verksamhet. Regionstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt under året följt övriga nämnders
ekonomi och verksamhet, dels genom månadsrapporterna, dels genom att efter april och augusti avge
delårsrapporter till regionfullmäktige omfattande Region Jönköpings läns utveckling mot angivna mål i budgeten
samt ekonomisk helårsprognos för samtliga nämnder. I årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård samt
Regional utveckling redovisas nämndernas verksamhetsresultat och ekonomiska utfall, nedan följer en kort
sammanfattning.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar en negativ budgetavvikelse på 51 miljoner kronor (2016 -38), det
motsvarar 0,5 procent av omslutningen. Nettokostnadsökningen för område hälso- och sjukvård var 5,1 procent,
vilket var något för högt i förhållande till budget totalt sett. Verksamheterna inom den specialiserade somatiska
vården har dock under 2017 lyckats hålla i en låg kostnadsutveckling enligt plan. De områden som haft en för
hög nettokostnadsutveckling är framför allt primärvård och psykiatri.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner
kronor (2016 +13), motsvarande 0,2 procent av omslutningen. Avvikelsen finns inom verksamhetsområdet
Utbildning och kultur.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö redovisar en negativ budgetavvikelse på 33 miljoner kronor
(2016 -41), motsvarande 2,7 procent av omslutningen. Avvikelsen är framför allt orsakad av extra kostnader
inom Jönköpings länstrafik för förstärknings- och ersättningstrafik samt högre ökning av bränslekostnader än
budgeterat.
Anslaget för regionstyrelsens som nämnd redovisar en budgetavvikelse på 101 miljoner kronor (2016 +59). Det
är framför allt budgetavvikelser bland centrala anslag som regionstyrelsens oförutsedda utgifter, IT-utveckling
samt reavinst med mera avseende fastigheter. Bland regionstyrelsens verksamhetsområden finns överskott i
samtliga.
Regionstyrelsens övergripande anslag redovisar en budgetavvikelse på 56 miljoner kronor. Avvikelsen beror till
största del på lägre kostnader för årets intjänade pensioner än beräknat.
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Tabell 31: Avvikelse per nämnd inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)
Nämnd
Folkhälsa och sjukvård

Avvikelse

Kostnadsomslutning

Avvikelse procent

-51,3

-10 621,7

-0,5

-100,6

-9 074,3

-1,1

varav centralt

49,2

-1 547,4

3,2

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

-1,2

-477,0

-0,2

varav verksamhetsområden

-2,6

-427,0

-0,6

1,5

-50,0

2,9

Trafik, infrastruktur och miljö

-33,2

-1 230,2

-2,7

varav verksamhetsområde

-34,6

-1 219,9

-2,8

1,4

-10,3

13,6
3,9

varav verksamhetsområden

varav centralt

varav centralt
Regionstyrelsen

101,3

-2 627,7

varav verksamhetsområden

43,1

-2 294,8

1,9

varav centralt

58,2

-332,9

17,5

Regionstyrelsen övergripande

55,9

41,5

134,7

varav internränta
varav pensioner mm
Regionfullmäktige
Totalt

-10,8

75,5

-14,3

66,7

-34,0

196,2

1,2

-16,0

7,4

72,7

-14 931,1

0,5

Skatteintäkter
Enligt den slutliga taxeringen för 2016 års inkomster ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,95
procent. I Jönköpings län var motsvarande ökning 5,08 procent.
I december 2017 bedömde SKL att skatteunderlaget för riket 2017 skulle öka med 4,8 procent, vilket ligger till
grund för 2017 års prognosticerade slutavräkning. Enligt deras prognos i februari 2018 är bedömningen för 2017
4,5 procent. Det motsvarar 25 miljoner kronor i lägre skatteintäkter, vilket kommer påverka 2018 års
skatteintäkter negativt.
Region Jönköpings läns skatteintäkter 2017, enligt SKL i december 2017, och beaktat slutlig avräkning för 2016
uppgår till 8 154 miljoner kronor. Det är 353 miljoner kronor högre än 2016, vilket motsvarar 4,9 procent.
Skatteintäkterna blev 54 miljoner kronor högre än budget.
Region Jönköpings läns skattesats 2017 var oförändrat 11,26. Det är 16 öre lägre än riksgenomsnittet. En mer
rättvisande jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar för hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Region
Jönköpings läns justerade skattesats blir då 11,06, vilket är 36 öre under riksgenomsnittet. Två landsting/regioner
hade en lägre justerad skattesats. Landets lägsta justerade skattesats var 10,80.
Tabell 32: Skatteintäkter 2017

Preliminär skatteintäkt 2017

2017
8 178

Budgetavvikelse
+78

Prognos slutavräkning 2017

-36

-36

Justeringspost 2016
Summa

12

12

8 154

+54

Generella statsbidrag och utjämningssystemet
Generella statsbidrag och bidrag för kommunal utjämning ökade med 130 miljoner kronor till 2 175 miljoner
kronor. Det är 39 miljoner kronor bättre än budget.
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Utjämningsbidrag
Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 1 216 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än
budget. Det är en ökning med 101 miljoner kronor jämfört med 2016. Förändringen i utjämningssystemet som
inleddes 2014, då vår kostnadsutjämningsavgift höjdes med 254 miljoner kronor, har 2017 fått full effekt. Under
åren 2014-2016 erhöll Region Jönköpings län införandebidrag.
Extra resursförstärkningar
Landstingen och regionerna fick 2016 en resursförstärkning till hälso- och sjukvården på 1 miljard kronor.
Medlen fördelades per invånare och Region Jönköpings län fick därmed 3,5 procent eller 35 miljoner kronor.
Satsningen syftade till att stärka hälso- och sjukvården i bred bemärkelse för att bland annat möta utmaningar i
form av demografi, digitalisering och kompetensförsörjning. Från och med 2017 övergick detta till ett generellt
statsbidrag inom utjämningssystemet med 500 miljoner kronor per år, vilket gav Region Jönköpings län cirka
17,7 miljoner kronor.
Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 9,8 miljarder
kronor med anledning av flyktingsituationen varav knappt 1,5 miljarder till landsting/regioner. Region
Jönköpings län fick 58,9 miljoner kronor, varav 54,3 miljoner kronor avsåg 2016.
Regeringen fortsatte dessa satsningar enligt Budgetpropositionen 2017 (BP 2017), då 10 miljarder anvisades från
och med 2017 för mer resurser i välfärden. För 2017 och 2018 tilldelas landstingen och regionerna 2,3 miljarder
kronor årligen för att fram till 2021 öka till 3,0 miljarder kronor. Pengarna fördelades dels på samma sätt som det
kommunalekonomiska utjämningssystemet, i kronor per invånare, dels med hänsyn till antalet asylsökande och
nyanlända. Från 2021 kommer hela tillskottet att fördelas per invånare och ligga i utjämningsanslaget som
generellt statsbidrag. Region Jönköpings län fick för 2017 cirka 32 miljoner kronor i befolkningsandel och cirka
61 miljoner kronor enligt flyktingvariabler. För 2018 är bedömningen att invånardelen kvarstår på 32 miljoner
kronor men att bidraget enligt flyktingvariabler ökar till 65 miljoner kronor.
Läkemedelsbidrag
För 2017 finns en överenskommelse om statsbidrag till läkemedelsförmånen. För Region Jönköpings län innebar
det ett bidrag på 911,6 miljoner kronor. Enligt överenskommelsen finns även vinst- och förlustdelningsmodell
som löser ut om kostnaderna avviker mer än 3 procent från beloppen i avtalet samt en riskdelning som innebär
att staten tar tillbaka 30 procent av den rabatt som landstingen/regionerna får inom förmånsläkemedlen, genom
att minska läkemedelsbidraget. Den så kallade riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel blev under året 32,6
miljoner kronor, vilket gör att bidraget minskar med 9,8 miljoner kronor. Enligt en prognos av SKL i januari
2018 så utlöses vinst- och förlustmodellen avseende hepatit C för 2017, vilket innebär lägre bidrag med 4,5
miljoner kronor. Vår andel av motsvarande vinst- och förlustdel för 2016 hamnade på plus 0,6 miljoner kronor.
Sammantaget blev läkemedelsbidraget för 2017 cirka 898 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än
budget och 57 miljoner kronor högre än 2016.
Region Jönköpings läns kostnad för läkemedelsförmånen inklusive smittskydd och rabatter 2017 var 881
miljoner kronor.
Tabell 33: Generella statsbidrag och utjämningssystemet
Belopp i miljoner kronor

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

1 648

1 543

Kostnadsutjämningsavgift

-292

-270

Införandebidrag
Regleringsavgift exklusive välfärdsmiljard/extrasatsning
Välfärdsmiljard invånardel/extrasatsning
Välfärdsmiljard flyktingsituation/extrasatsning
Läkemedelsbidrag
Summa

0

8

-190

-166

50

35

61

54

898

841

2 175

2 045

Finansnettot bättre än budget
Samtidigt som resultatet före finansnetto visar knappt 166 miljoner kronor bättre än budget, så är även det totala
finansnettot 30 miljoner kronor bättre än budget. Region Jönköpings läns finansiella intäkter uppgår till 273
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miljoner kronor och de finansiella kostnaderna avseende tillgångssidan uppgår till 55 miljoner kronor. Det ger ett
finansnetto på tillgångsförvaltningen på 218 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor sämre än budget.
Finansiella kostnaderna avseende skuldsidan, vilket består av värdesäkring av pensioner, är 165 miljoner kronor,
detta är 63 miljoner kronor lägre än budget. Det ger ett totalt positivt finansnetto på 53 miljoner kronor, vilket är
51 miljoner kronor sämre än 2016.
Tabell 34: Finansnetto 2013-2017
(miljoner kronor)

2013

2014

2015

2016

2017

Finansiella intäkter

200

210

344

252

273

Finansiella kostnader

-19

-6

-51

-19

-55

Summa

181

204

293

233

218

Finansiella kostnader värdesäkring pensioner

-239

-124

-136

-129

-165

Summa finansnetto

– 58

80

157

104

53

Finansnetto tillgångar

Finansnetto skulder

Region Jönköpings läns finansiella tillgångar vid året slut var 6 359 miljoner kronor medan avsättningen för
pensionsåtagande uppgick till 8 566 miljoner kronor. En relation som kan generera ett negativt finansnetto.
Positiva finansnetton har dock uppnåtts sedan 2014 och även 2017 genom lägre kostnader för värdesäkring av
pensioner samtidigt som del av tidigare års orealiserade värdeökningar har realiserats. Finansiella tillgångar är
inte redovisade till marknadsvärde utan värdeökningar redovisas först då värdeökning realiseras. Orealiserade
värdeökningar uppgick vid årets slut till 621 miljoner kronor.
Den genomsnittliga avkastningen 2017 på samtliga finansiella tillgångar (inklusive orealiserade värdeökningar)
utgjorde 3,24 procent.
Avkastning på finansiella tillgångar i form av ränteintäkter, utdelning och realisering av placeringar utgör 243
miljoner kronor. Det är 9 miljoner kronor bättre än 2016, men 8 miljoner kronor sämre än budget. Utöver detta
har orealiserade och obudgeterade nedskrivningar skett med 25 miljoner kronor, vilket belastat resultatet
negativt.
Den finansiella kostnaden, värdesäkring av pensionsåtagandet, är bland annat baserad på räntor och
basbeloppsförändringar. Genom en låg förändring blev kostnaden för värdesäkring av pensioner 63 miljoner
kronor lägre än budget.
Region Jönköpings läns finanspolicy
Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensionsförpliktelser.
Detta gäller såväl den del som förvaltas inom ramen för pensionsmedelsförvaltning som den del som förvaltas
inom ramen för rörelsekapitalförvaltning. Därutöver har Region Jönköpings län behov av en likviditet som
matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt negativa förändringar i
penningströmmar. Kapitalet förvaltas i två delar, i form av pensionsmedelsförvaltning och
rörelsekapitalförvaltning.
Pensionsplaceringar uppfyller mål och bättre än index
Region Jönköpings läns finanspolicy anger att en viss del av finansiella tillgångar placeras enligt reglementet för
pensionsplaceringar. Policyn anger hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som tillåts.
Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett bokfört värde av 4 059 miljoner kronor och ökade under året med
191 miljoner kronor till 4 250 miljoner kronor. Marknadsvärdet utgjorde vid årets ingång 4 695 miljoner kronor
och hade vid årets utgång ökat med 202 miljoner kronor till 4 897 miljoner kronor.
Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder och 50–65
procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa placeringar, som till exempel aktieindex- och
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ränteindexobligationer. Genomsnittligt har under 2017 36 procent varit placerat i aktier, 63 procent i räntor och 1
procent i indexobligationer.
Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna har till och med 2014 motsvarat genomsnittliga statslåneräntan plus
1 procent. Från och med 2015 är avkastningsmålet faktisk inflation plus 10 årig realränta plus 2 procent sett över
en flerårsperiod. För 2017 motsvarar detta 3,41 procent enligt marknadsvärde. Resultatet 2017 blev 4,22 procent,
målet är uppfyllt.
Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett långsiktigt mål och variationer enskilda år kan vara betydande
beroende på svängningar på aktiemarknaden. Varje år relateras därför avkastningen även till jämförbara index
för varje tillgångsslag. Under 2017 blev utfallet bättre än jämförelseindex för tillgångsslagen aktiefonder, räntor
och indexobligationer. Den totala genomsnittsavkastningen blev bättre än index.

Tabell 35: Avkastning 2013–2017, fördelat på respektive tillgångsslag
(procent)

Avkastning aktiefonder
Jämförelseindex
Avkastning indexobligationer
Jämförelseindex
Avkastning räntor
Jämförelseindex
Genomsnittsavkastning
Jämförelseindex
Mål: 2012-2014 statslåneräntan plus 1 procent.
2015-2017 faktisk inflation + 10-årig realränta + 2
procent sett över flerårsperiod

2013

2014

2015

2016

2017

26,7
25,9

20,8
19,3

9,1
5,5

10,8
13,7

11,0
6,0

1,4
0,9

– 3,0
0,5

– 8,1
-0,3

3,2
-0,7

4,5
-0,8

– 2,4
– 4,2

7,4
7,2

3,1
0,8

3,2
4,2

0,5
0,2

8,4
6,9
3,2

12,0
11,5
2,6

5,4
1,4
1,4

5,6
7,8
1,7

4,2
2,3
3,4

Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index
De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. Förvaltningen
av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i riskfria räntebärande instrument där insatt kapital garanteras
under förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena.
Vid årets början hade rörelseplaceringarna ett bokfört värde av 2 216 miljoner kronor med ett marknadsvärde på
2 234 miljoner kronor. Rörelseplaceringarnas bokförda värde vid årets slut var 2 108 miljoner kronor och
marknadsvärdet 2 153 miljoner kronor.
Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är statsskuldsväxel 180 dagar. För 2017 motsvarar det -0,7 procent.
Jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att spegla
värdeutvecklingen för en portfölj av statsskuldväxlar), motsvarar -0,77 procent. Resultatet 2017 blev 1,25
procent, så målet är uppfyllt.
Tabell 36: Avkastning rörelseplaceringar 2012–2016
2013

2014

2015

2016

2017

Avkastning rörelseplaceringar (%)
Jämförelseindex

2,5
0,9

3,0
0,5

-0,2
-0,3

2,1
-0,7

1,3
-0,8

Mål: statsskuldsväxel 180 dagar

0,9

0,4

-0,3

-0,7

-0,7
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Stark finansiell ställning
När Region Jönköpings läns förmåga att infria sina betalningsförpliktelser ska bedömas, tas hänsyn till det totala
pensionsåtagandet enligt rättvisande pensionsredovisning.
Det sätt som pensioner finansierats och redovisats fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn i allmänhet,
och landstingssektorn i synnerhet, idag visar en negativ soliditet. Det innebär att det inte finns tillgångar som
fullt ut täcker skulder inklusive pensionsåtagande. En situation som är möjlig enbart för att pensionsförpliktelser
inte i sin helhet ska betalas på en gång. I den mån även äldre pensionsförpliktelser kunnat finansieras, har dessa
återlånats och använts för investeringar och i mindre utsträckning för sparande i avkastningsbara tillgångar.
Region Jönköpings läns situation jämfört med sektorn i övrigt är den omvända, det vill säga en större del har
placerats i avkastningsbara tillgångar.
Återlån av pensionsmedel sjunker
Region Jönköpings läns totala pensionsförpliktelser uppgick 31 december 2017 till 6 894 miljoner kronor plus
löneskatt 1 672 miljoner kronor, vilket totalt utgör 8 566 miljoner kronor.
Pensionsplaceringarna är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare använt
viss del av pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. De återlånade medlen har fortsatt
minska, vilket varit en ambition. Även om alla rörelseplaceringarna inkluderas är pensionsförpliktelsen
fortfarande högre.
Tabell 37: Återlån pensionsmedel 2013–2017
(miljoner kronor)
2013

2014

2015

2016

2017

1. Avsatt till pensioner i balansräkningen

6 708

6 777

6 809

6 842

6 894

2. Avsatt till särskild löneskatt i balansräkningen

1 627

1 644

1 652

1 660

1 672

3. Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen enligt
fullfondering (1+2)

8 335

8 421

8 461

8 502

8 566

4a. Pensionsmedelsplaceringar, bokfört värde

3 342

3 702

3 973

4 059

4 250

4b. Pensionsmedelsplaceringar, marknadsvärde

3 728

4 191

4 610

4 695

4 897

5. Återlånade medel (3–4b)

4 607

4 230

3 851

3 807

3 669

6a. Rörelsekapital, bokfört värde

1 872

2 041

2 116

2 216

2 108

6b. Rörelsekapital, marknadsvärde

1 885

2 076

2 126

2 234

2 153

7. Återlån inklusive rörelsekapital (5–6b)

2 722

2 154

1 725

1 573

1 516

Positiv soliditet håller i sig
Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Av Tabell 38 framgår att Region Jönköpings läns tillgångar vid utgången av 2016 var högre än skulderna.
Region Jönköpings län visade då positiv soliditet enligt fullfondering för första gången. Tillgångarna var efter
2016 63 miljoner kronor högre än skulderna. Årets resultat på 366 miljoner kronor gör att tillgångarna överstiger
skulderna med 429 miljoner kronor, vilket motsvarar +3,8 procent.
Den genomsnittliga soliditeten för landstingssektorn 2017, exklusive Gotland, omräknad enligt fullfondering, var
minus 34 procent. Östergötland är det enda landsting/region som visar bättre soliditet än Region Jönköpings län
(+ 5,0 procent). (SKL släpper enytt 6/3-18)
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Tabell 38: Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar
(miljoner kronor)
Miljoner kronor
Anläggningstillgångar

2017-12-31
4 163,2

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2016-12-31
3 709,4

7 146,7

7 092,5

11 309,9

10 801,8

Eget kapital

428,9

63,3

Avsättningar och skulder

10 881,0

10 738,6

Summa avsättningar, skulder och eget kapital

11 309,9

10 801,8

Tabell 39: Soliditet 2013-2017
(procent)

Soliditet – enligt fullfondering

2013
– 10

2014
–6

2015
–2

2016
+1

2017
+4

Soliditet – enligt blandmodell

+48

+47

+48

+48

+47

Kassaflöde
Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmågan på kort sikt där begreppet omsättningstillgång, som utöver
likvida medel även omfattar kortfristiga fordringar och förråd, används i relation till kortfristiga skulder och
verksamhetens kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett att användas till de kortfristiga skulderna eller
till verksamhetens kostnader, används omsättningstillgångarna exklusive pensionsmedel i nyckeltalet.
När omsättningstillgångarna sätts i relation till verksamhetens kostnader och omräknas till dagar erhålls
begreppet likviditetsdagar, det vill säga det antal dagar som de likvida medlen normalt räcker till om det inte sker
några inbetalningar.
Kassaflödet, det vill säga likvida medels förändring, har sjunkit de senaste åren. Den största anledningen är den
ökade investeringsnivån. Även övriga likviditetsmått exklusive pensionsmedel försämras nu. De likvida medlen
ökade dock även 2017, delvis beroende på fastighetsförsäljning.
Tabell 40: Likviditetsnyckeltal 2013–2017
2013

2014

2015

2016

2017

531

530

346

187

83

Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel

67

70

70

69

63

Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot)

1,49

1,30

1,40

1,42

1,30

Rörelsekapital (miljoner kronor)
(omsättningstillgångar exklusive pensionsmedel
minus kortfristiga skulder)

895

648

821

894

674

Kassaflöde totalt (miljoner kronor)

Balanskravsutredning
Enligt 4 Kap. 3 a § och 4 § Lag (1997:614) om kommunal redovisning ska årets resultat efter
balanskravsjusteringar (balanskravsresultatet) redovisas. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är
negativt, ska det anges när och på vilket sätt den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) föreskrivna
regleringen kommer ske. Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad gäller pensionsredovisningen.
Balanskravsresultatet visade 2013 ett negativt resultat på 107 miljoner kronor inklusive RIPS-effekt på 310
miljoner kronor. En förändring av räntan i pensionsskuldsberäkningen kan ur ett underskotts/återställandeperspektiv ses som ett synnerligt skäl då skuldökningen återspeglar ett långsiktigt åtagande på 40–
50 år. Landstingets balanskravsutredning 2013 fastslog ändå att underskottet skulle återställas enligt
blandmodellen 2014, vilket också skedde då balanskravsresultatet enligt blandmodellen 2014 visade plus 172
miljoner kronor.
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Region Jönköpings läns resultat enligt balanskravsutredningarna har för åren efter återställandet visat:
 2015
+223 miljoner kronor,
 2016
+156 miljoner kronor och
 2017
+193 miljoner kronor.
Region Jönköpings län har därmed inget underskott att återställa. Se not 25, i kapitel Finansiella rapporter, sida 21.
Landstingens ekonomi – omvärldsanalys
Ett sätt att bedöma regionens ekonomiska styrkor och svagheter är att relatera till övriga landsting/ regioner. I
Figur 4 redovisas sektorns mål- uppfyllelse för sju mått på kort och lång sikt. Alla måtten relateras till ett
landstingsgemensamt målvärde, som motsvarar en rimlig nivå för sektorn. Om detta mål uppfylls så ligger
kurvan i diagrammets ytterkant.
Region Jönköpings län (röd linje) relateras till rikssnittet (grå linje) samt till Region Östergötland (blå linje), som
ekonomiskt anses vara ett av de starkaste landstingen/regionerna
Figur 4: Finansiell styrka i relation till landstingssektorn. 2016.
Skattefinansiering
investeringar

Lång sikt
Soliditet

Relativ nettokostnadsutv

Justerad landstingsskatt

Justerad landstingsskatt

Nettokostnadsutveckling/invånare

Kassalikviditet

Resultat före extraordinära
poster
Jönköping

Kort sikt

Östergötland

Rikssnitt

Mått
Långsiktiga måtten

Definition

Målvärde

Justerad landstingsskattesats

med hänsyn till olikheter i verksamheter

11,18

Soliditet enligt fullfondering

eget kapital/totala tillgångar

0,0 %

Skattefinansieringsgrad

resultat + avskrivningar/investeringar

Relativ nettokostnadsutveckling

nettokostnadsutveckling i relation till real utveckling av rikets
skatteunderlag justerat för regionens befolkningsutveckling
(värdet är positivt när skatteunderlaget växer snabbare än
nettokostnaderna)

100,0 %
0,5 %

Kortsiktiga måtten
Justerad landstingsskattesats

med hänsyn till olikheter i verksamheter

Kassalikviditet

kortfristiga fordringar och placeringar samt kassa och
bank/kortfristiga skulder

Resultat före extraordinära poster

resultat före extraord/nettokostnader

2,0 %

Nettokostnadsutveckling per invånare

nettokostnadsutveckling justerat för befolkningsutveckling
totalt, skatteväxling etc.

1,0 %
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Region Jönköpings län är bättre än rikssnittet i fem av de sju måtten. Det gäller justerad skattesats, soliditet,
skattefinansieringsgrad, relativ nettokostnadsutveckling samt kassalikviditet. Även vid jämförelse med Region
Östergötland är Region Jönköpings län bättre i fem av de sju måtten. Det gäller skattefinansieringsgrad, relativ
nettokostnadsutveckling, kassalikviditet, resultat i förhållande till nettokostnader samt nettokostnadsutveckling i
förhållande till invånare. Region Östergötland har lägre justerad skattesats och högre soliditet än vår region.
Region Jönköpings län uppnår endast tre av målvärdena. Region Jönköpings län uppnår de kortsiktiga målen
kassalikviditet (329 procent, regionens värde) samt regionens justerade skattesats (11,06). Resultat enligt
blandmodellen före extraordinära poster i förhållande till nettokostnaden uppgår inte riktigt till målvärdet (1,8
procent).
Avseende de långsiktiga målen uppnår regionen soliditeten enligt fullfond (3,8 procent) samt den justerade
skattesatsen (11,06) som är både långsiktigt och kortsiktigt mått. Skattefinansieringsgraden av investeringar
enligt blandmodellsresultat uppnår inte helt målet (70 procent).
Finansiell svaghet 2016, precis som åren före, är att nettokostnadsökningarna relaterat långsiktigt till
intäktsökning samt kortsiktigt till antal invånare är för höga. Region Jönköpings län hade emellertid lägre
nettokostnadsutveckling i förhållande till skatteintäkter än riket under 2016, men Region Jönköpings län precis
som övriga landsting och regioner har högre nettokostnadsutveckling i förhållande till invånare.
Framtidsbedömning – finansiell situation
För en långsiktig och finansiellt hållbar utveckling är den finansiella målsättningen för Region Jönköpings län att
över tid uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Det finansiella
målet på kort sikt är uppnått och även i en jämförelse med övriga landsting och regioner har Region Jönköpings
län en stark ekonomi. Ur finansiell synvinkel har Region Jönköpings län en god hushållning. Detta ger ett gott
utgångsläge inför kommande period då hela den offentliga sektorns ekonomi kommer att utmanas på flera sätt.
Sedan mitten av 2009 har svensk ekonomi haft en period av i stort sett obruten produktionstillväxt. För 2018 ser
skatteunderlagstillväxten fortsatt god ut. Det innebär nästan tio år utan avbrott av någon mer påtaglig
konjunkturförsvagning. För åren 2019 och framåt gör Sveriges Kommuner och Landsting bedömningen att
tillväxttakten avtar och vi får därmed räkna med lägre ökningstakt för skatteintäkterna. Samtidigt väntas löner
och priser öka mer än tidigare vilket driver kostnaderna. Behoven av välfärdstjänster kommer att öka utifrån att
demografin förändras med fler invånare i de åldersgrupper som har behov av välfärdstjänster i förhållande till
antalet invånare som ingår i gruppen arbetsför ålder.
Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade under många år mer än vad som varit motiverat av pris- och
löneökningar och legat över budgeterad nivå. Sedan 2014 har Region Jönköpings län kraftsamlat för att sänka
kostnaderna till budgeterad nivå. Såväl 2016 som 2017 redovisar hälso- och sjukvården sammantaget ett
underskott mot budget på ungefär 0,5 procent. Många av verksamhetsförändringarna inom den specialiserade
somatiska vården som genomförts har fått ekonomiskt genomslag, en del återstår och samtidigt har nya
verksamhetsdelar inom hälso- och sjukvården kommit i obalans mot budget. Att klara verksamheten inom
tilldelad budget är en fråga som ständigt måste vara aktuell för att inte tappa kostnadskontrollen och att vända en
negativ obalans tar ofta tid och kräver uthållighet.
Budgetbalans inom hälso- och sjukvården är nödvändig inför kommande år då lägre budgeterade resultatnivåer
framöver gör ekonomin mer sårbar. Även kostnaderna inom kollektivtrafiken, som under såväl 2016 som 2017
kraftigt översteg budget, måste anpassas. Här finns åtgärdsplaner som ska ge ekonomisk effekt 2018 med
budgetbalans.
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Redovisningsprinciper
Region Jönköpings läns redovisningssystem följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), samt
i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. I de fall Region
Jönköpings län avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte skäl för avvikelsen.
Region Jönköpings län använder periodiseringsprincipen, vilket betyder att intäkter och kostnader som
hör till räkenskapsåret, tas med oavsett tidpunkt för betalning. I förekommande fall tillämpas även
andra principer vilka i viss mån kan ses som undantag från periodiseringsprincipen. Detta gäller
försiktighetsprincipen, konsekvensprincipen och väsentlighetsprincipen.

Intäkter
Skatteintäkter
Region Jönköpings län har i enlighet med rekommendation 4.2 använt den prognos på skatteavräkningen som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i december 2017. Differensen mellan den slutliga
taxeringen 2017 avseende 2016 års inkomster och den redovisade skatteintäkten i bokslutet 2016, har redovisats
som justeringspost i 2017 års bokslut enligt not 4.
Statsbidrag
Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjämningssystemet redovisas normalt enligt kontantprincipen,
det vill säga vid inbetalning.
Undantag gäller för bidraget med anledning av flyktingsituationen mellan 2015 och 2016. I december 2015 fick
Region Jönköpings län knappt 59 miljoner kronor i tillskott. Detta bidrag redovisades enligt så kallad
tidsmatchning från december 2015 till december 2016, vilket innebar att 4,5 miljoner kronor intäktsfördes 2015
och 54,4 miljoner kronor intäktsfördes 2016. Från 2017 redovisas den del av den så kallade välfärdsmiljarden
som baseras på flyktingsituationen enligt huvudregeln ovan. Se jämförelsestörande poster först bland
notförklaringarna.
Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett övrigt generellt bidrag. Bidraget erhålls normalt med två
månaders eftersläp varför två månaders bidrag fordringsbokförs. Regeringen tog i december 2015 beslut om att
betala bidraget för november 2015 redan i december 2015, varför det i bokslutet 2015 endast var december
månads bidrag som fordringsfördes. För 2016 och 2017 gäller normalläget igen, se not 14. För 2017 är två delar
skuldförda då de kommer dras av under 2018. Det avser statens del av rabattåterföringen samt vinst och
förlustdel av bidraget för hepatit C, se not 20.
Specialdestinerade/riktade statsbidrag
De flesta av de specialdestinerade statsbidragen redovisas (intäktsförs) det år de avser oavsett betalningstidpunkt.
Avvikelser förekommer för riktade insatser inom området psykisk ohälsa och för utvecklingsdel inom tidigare
rehabgarantin samt etableringsbidrag regionalt resurscentrum. Dessa avvikelser framgår av not 20, där de
förutbetalda intäkterna specificerats.
Utöver detta så fordringsfördes inte den del av 2016 års villkor 4, inom kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningo rehabiliteringsprocess, som betalades först i april 2017, då den var svår att bedöma. Däremot fordringsfördes
motsvarande del 2017 (vilken betalas 180427) i nuvarande villkor 3.
Övriga intäkter
Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings län kallas frisktandvård, tillhandahålls i form av treåriga avtal
där patienten betalar en årlig avgift för att få den tandvård som behövs. Inkomsten intäktsförs linjärt över
avtalstiden oavsett hur många eller vid vilka tider som behandlingarna utförs.
Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram
till projektets slut. Efter projekttidens slut skuldbokförs eventuella inte utnyttjade bidrag om
återbetalningsskyldighet finns, i annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut.
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Kostnader
Leasingavtal
Av Region Jönköpings läns finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska förekomma vad gäller bilar. All
nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing. Utöver bilar finns från och med 2012 även leasingavtal
av tåg, vilket övertagits från Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även längre hyresavtal avseende
tandteknisk utrustning och medicinteknisk utrustning.
I Tabell 41 redovisas förfallotidpunkter på de framtida leasingavgifterna för de avtal som är längre än tre år och
inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. Detta gäller för tåg, tandteknisk och medicinteknisk utrustning,
lokalhyror samt flerårsleasing bilar.
Tabell 41: Leasingavtal (miljoner kronor)
Erlagd leasing/
hyra 2016
25,7

Erlagd leasing/
hyra 2017
27,4

Förfallotidpunkt
2018
26,2

Förfallotidpunkt
2019-2022
53,6

Förfallotidpunkt
20239,2

Tandteknisk utrustning

5,6

5,8

6,0

4,6

0,0

Medicinteknisk
utrustning

7,0

8,1

8,3

6,5

0,0

Lokalhyror
Varav koncerninterna

102,0
10,0

106,7
7,0

94,2
6,1

164,1
19,7

29,0
0,0

Bilar – Flerårsleasing

12,4

14,9

Tåg

12,2

12,1

Bilar – korttidshyra

3,3

3,2

Övrig leasing/
korttidshyror

5,0

5,8

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med
avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall delar av investeringen finansierats
med bidrag, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Den
del som ännu inte intäktsförts, finns bland de långfristiga skulderna (långfristig förutbetald intäkt) i
balansräkningen. Region Jönköpings län har inga lån och således inga lånekostnader som kan hänföras till
anläggningarna.
Avskrivningar
Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det vill säga den
tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen börjar då investeringen tas i bruk och sker i
normalfallet linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år. För byggnader sker detta i
normalfallet senast i samband med slutbesiktning. För mark, pågående ny- om- och tillbyggnader av byggnader
samt konst sker ingen planmässig avskrivning. Avskrivningstiderna följs upp regelbundet, men ändras inte ofta
för att behålla kontinuitet i redovisningen.
Tabell 42: Avskrivningstider
Anläggning
Byggnadsinventarier

Nyttjandeperiod
7–10 år

Årlig avskrivning
10–14 %

Medicinteknisk utrustning

3–10 år

10–33 %

Tandteknisk utrustning

3–15 år

7–33 %

Bilar, transportfordon

4–10 år

10–25 %

Jord- och skogsbruksmaskiner
IT-utrustning/system/program
Tåg
Revisioner tåg
Övriga inventarier

2

8 år

12 %

3–10 år

10–33 %

10–26 år

4–10 %

5 år

20 %

3–10 år

10–33 %

REDOVISNINGSPRINCIPER

Komponentredovisning
Inom byggnadssidan har från och med 2014 en övergång till komponentredovisning skett.
Komponentmodellen, vilken har skapats genom analys av REPAB:s underhållskostnader, komponentmodeller
från andra landsting samt slutsatser av egna erfarenheter, har inneburit att 25 olika nya komponenter skapades
med sex olika nyttjandeperioder. Kvar sedan tidigare finns anpassningar i hyrda lokaler.
Tabell 43: Nyttjandeperioder
Anläggning
Stomme (betong)

Nyttjandeperiod
50 år

Årlig avskrivning
2%

Stomme (lätt), fönster,
fasad-ytterväggar (puts), takbeläggning, ledningsnät
VVS och el, invändiga stomkompletteringar (lång),
ställverk

30 år

3%

Hiss, ventilation, belysningsarmaturer

20 år

5%

Kylanläggning, markberedning, markanläggning,
invändiga stomkompletteringar (ytskikt, väggar, tak,
fast inredning, vitvaror)

15 år

7%

Pumpar, motorer, teletekniska anläggningar, Styr- och
övervakningsanläggning,
Fasad-trä, mindre ombyggnation, energibesparande
åtgärder

10 år

10 %

5 år

20 %

4–8 år

12,5–25 %

Mindre hyresgästanpassade ombyggnationer,
energibesparande åtgärder, provisoriska byggnader
(paviljonger)
Anpassning hyrda lokaler

De insatser som även fortsättningsvis bokas som planerat underhåll är årliga insatser som görs för att
vidmakthålla befintlig standard. Denna komponentmodell innebär att cirka 65 procent av tidigare underhåll
numera bokas som anläggningskomponenter. Införandet av komponentredovisning inom byggnadssidan
genomfördes genom att alla nya investeringar från och med 2014 skett i enlighet med komponentmodellen.
Utöver detta så anpassades alla byggnadsprojekt från 2004 med ett restvärde överstigande 10 miljoner kronor till
komponentmodellen. Effekten 2015 beräknades till minskade underhållskostnader på cirka 35 miljoner kronor,
vilket motsvaras av ökade investeringsutgifter på 35 miljoner kronor samt ökade avskrivningskostnader på 25
miljoner kronor.
Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades inte av förändringen. Resultatet ökade med 10 miljoner
kronor och avskrivningarna ökade med 25 miljoner kronor. Detta gav ett ökat investeringsutrymme på 35
miljoner kronor, vilket motsvarades av den högre investeringsutgiften.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och markanläggningar samt
byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning följs RKR 11.4.
För att inventarier och utrustning ska redovisas som investering och inte kostnadsbokföras direkt krävs en
varaktighet på minst tre år och en anskaffningskostnad exklusive moms som överstiger ett halvt prisbasbelopp
(2017 var ett halvt prisbasbelopp 22 400 kronor). Från och med 2018 kommer gränsvärdet ligga på 50 000
kronor.
Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras som kostnad eller investering används varje enskilt objekts
anskaffningsvärde som grund, även vid anskaffning av inventarier med ett naturligt samband, eller köp som är
ett led i en större inventarieanskaffning.
Värdehöjande om- och tillbyggnad av byggnad samt nybyggnation redovisas som anläggning om åtgärdens
utgift överstiger 400 000 kronor. Om underhållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs direkt, sker i
samband med om- och tillbyggnader ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde precis som vid
nybyggnation.
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Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar består av IT-system och programvarulicenser som upphandlats. I den mån IT-system
utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
Förutsättningen för att IT-system och programvarulicenser ska hanteras som en investering och bokföras som en
tillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.
Omsättningstillgångar
Lager och förråd
Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Undantag
för detta gäller läkemedelslager på Sjukhusapoteket vilket värderas till genomsnittliga anskaffningsvärden.
Finansiella omsättningstillgångar
Region Jönköpings läns samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång.
Finansiella placeringar i aktiefonder och räntefonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen enligt portföljvärdering avseende pension respektive rörelse.
Inte heller i redovisningen enligt rättvisande pensionsredovisning värderas de finansiella placeringarna till ett
eventuell högre marknadsvärde, därför benämningen ”fullskuldsmodell” istället för fullfondering. Medel
placerade i räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen vid
förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet.
Skulder och avsättningar
Pensionsskuld/avsättning
Region Jönköpings län har RKR 17.2 som utgångspunkt avseende värdering och upplysningar av
pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ska göras med
tillämpning av RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld från 2017.
Enligt redovisningslagen för kommuner och landsting, 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 §, ska landstingens
pensioner i bokslutet redovisas enligt blandmodellen.
Region Jönköpings län beslutade från och med årsredovisningen 2008 att införa en mer rättvisande
pensionsredovisning, så kallad fullfondering (eller fullskuldsmodell se ovan redovisningsprincip för finansiella
omsättningstillgångar). Fullskuldsmodell innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner
intjänade före 1998. De årliga utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt minskar
balansräkningens pensionsavsättning. I resultaträkningen redovisas värdesäkring med mera av det totala
pensionsåtagandet som en finansiell kostnad.
Pensionskostnader påverkas kraftigt och med stora skillnader mellan åren av basbeloppsförändringar och de så
kallade bromseffekterna. För att utjämna detta redovisas effekterna på de finansiella kostnaderna av basbeloppen
och bromsen som ett rullande genomsnitt för åren 2013-2019. Effekterna av eventuella
diskonteringsränteändringar (Rips-effekter) redovisas direkt mot egna kapitalet. Hur detta har påverkat
redovisningen framgår av not 16 och 17.
Den finansiella analysen och årsredovisningens finansiella rapporter omfattande resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys, driftredovisning och nyckeltal är upprättade enligt rättvisande pensionsredovisning
(fullskuldsmodellen).
För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen även en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
enligt blandmodellen. Även noter som skiljer sig från fullfondering redovisas enligt blandmodellen.
Redovisningen enligt blandmodellen följer värderingsprinciperna enligt rekommendation 17.2. Basbeloppseffekter
redovisas för varje enskilt år och inte som ett genomsnitt och bromsen påverkar inte blandmodellen. Även
diskonteringsränteändringar (Rips-effekter) påverkar resultatet enligt blandmodellen. Hur
blandmodellsredovisningen påverkats framgår av not 22 till not 24.
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Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i enlighet med rekommendation 2.2 som
avsättning, när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte har börjat utbetalas, redovisas
som ansvarsförbindelse och de framgår av not 17 och 21. De förtroendevaldas intjänade ålderspensioner/livränta
redovisas som avsättning från 2014.
Skuld till personalen
Region Jönköpings läns skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift har värderats och redovisats som kortfristig skuld enligt
löneläget och gällande arbetsgivaravgifter per den 31 december 2017. Timlöner som tjänas in redovisas under
nästkommande månad då lönen betalas, i enlighet med konsekvensprincipen. Då variationerna för december inte
bedöms vara stor mellan åren bör detta inte väsentligt påverka resultatet.
Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer
10.2. Region Jönköpings läns avsättningar avser pensioner samt särskild löneskatt enligt not 17.
2016 gjordes avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur järnväg. Region Jönköpings läns andel utgör
32,3 miljoner kronor, vilken kostnadsfördes 2016. Trafikverket rekvirerade 50 procent vid byggstart varför den
utgående avsättningen motsvarar 16,1 miljoner kronor enligt not 18.
Från och med 2015 avvecklades och inordnades Regionförbundet i Region Jönköpings län. Efter
ianspråktagande av nedskrivning av inventarier för anpassning till Region Jönköpings läns redovisningsprinciper
överfördes Regionförbundets utgående egna kapital till Region Jönköpings län som en avsättning för regionala
utvecklingsinsatser. 2016 upplöstes denna avsättning i samband med medfinansieringen till statlig infrastruktur,
se not 18.
Region Jönköpings läns ansvarsförbindelser framgår av not 21 samt av balansräkningen enligt blandmodell.
Sammanställd redovisning
Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 8.2 ska förvaltningsberättelsen innehålla en översikt
över utvecklingen av Region Jönköpings läns samlade verksamhet.
I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer som ingår i Region Jönköpings läns koncernföretag samt andra
samägda företag. För dessa redovisas ägarandelar, verksamhetsbeskrivning och nyckeltal.
Region Jönköpings läns engagemang i dessa bolag, stiftelser, kommunalförbund eller samordningsförbund är av
den omfattningen att sammanställda räkenskaper inte tillför väsentlig information.

5

REGIONENS KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA SAMÄGDA FÖRETAG

Regionens koncernföretag och
andra samägda företag
Förvaltningsberättelsen ska enligt 4 kap 1§ Lagen om kommunal redovisning omfatta även sådan
kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det kan avse till exempel
aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller
kommunalförbund.
Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den omfattningen att
sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, inte tillför ytterligare väsentlig
information.

Region Jönköpings läns koncernföretag
ALMI Företagspartner AB
Region Jönköpings län äger Almi Företagspartner AB tillsammans med staten. Affärsidén är att Almi ska vara
det ledande kunskapsföretaget för tillväxt och förnyelse av små och medelstora företag i länet samt för bildandet
av nya. Almi stöttar små och medelstora företag med finansiering och rådgivning.

Ägarandel (procent)
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)
Årets resultat (miljoner kronor)
Balansomslutning (miljoner kronor)
Soliditet (procent)
Omsättning (miljoner kronor)
Antal anställda

2015
49

2016
49

2017
0

0,1

-0,7

0,0

0,1

-0,7

0,0

49,6

50,4

0,0

79

76

0

26,1

28,6

0,0

19

20

0

Bostadsbyggen i Jönköping AB
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riksbyggen ekonomisk
förening och till andra hälften av Region Jönköpings län.

Ägarandel (procent)
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)
Årets resultat (miljoner kronor)
Balansomslutning (miljoner kronor)
Soliditet (procent)
Omsättning (miljoner kronor)

2015
50

2016
50

2017
50

1,4

-4,2

-11,3

1,8

-3,3

-8,8

64,8

65,5

56,4

35

29

18

16,3

16,4

13,6

Smålands Turism AB
Region Jönköping och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB. Bolaget ägs till hälften av Region
Jönköpings län och till hälften av länets kommuner. Bildandet innebär en tydlig satsning på turism som en
regional utvecklingsfaktor. Bolaget ska erbjuda hög kompetens och samordning inom turismen samt utveckla
konkurrensförmåga och generera lönsam tillväxt i regionen och dess företag.
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2015
50

2016
50

2017
0

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

-0,5

0,5

0

Årets resultat (miljoner kronor) 1)

-0,1

0,3

0

3,9

4,2

0

Ägarandel (procent)

Balansomslutning (miljoner kronor) 1)
Soliditet (procent)
Omsättning (miljoner kronor)
Antal anställda
1)

50

56

0

11,3

11,8

0

5

5

0

reviderad uppgift 2016

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av
Jönköpings läns museum. Från och med 1998 delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att Region Jönköpings
län tar ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling, medan Jönköpings kommun tar ansvar för att erbjuda
ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge
allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Museets pedagogiska verksamhet är ett prioriterat område. Under 2017 genomfördes samarbete med flera av
länets kommuner via statsbidraget Skapande skola som tilldelats kommunerna. De pedagogiska programmen har
haft cirka 6 000 deltagande elever.
Under året har museet genomfört 23 utställningar samt varit samarbetspartner vid Kultur för äldre (ett samarbete
med Region Jönköpings län).
prel
2015
33

2016
33

2017
33

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

0,2

0,1

-0,8

Årets resultat (miljoner kronor)

0,2

0,1

-0,8

29,0

27,6

26,3

51

54

53

48,3

44,5

45,0

45

43

42

Ägarandel (procent)

Balansomslutning (miljoner kronor)
Soliditet (procent)
Omsättning (miljoner kronor)
Antal anställda

TvNo Textilservice AB
Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av verksamheten riktar sig till
kunder inom vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Produktionsvolymen ligger något högre jämfört
med 2016. Den största ökningen är för personalplagg, vilket bland annat beror på hygienkrav i vården.
prel
2015
49

2016
49

2017
49

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

5,6

8,0

9,4

Årets resultat (miljoner kronor)

4,2

5,6

5,9

91,9

96,2

106,3

Ägarandel (procent)

Balansomslutning (miljoner kronor)
Soliditet (procent)
Omsättning (miljoner kronor)
Antal årsarbetare (medelantal)

2

56

59

60

102,3

103,2

109,6

122

126

129
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RJL Älghunden 4 AB
Bolaget förvärvades i augusti 2017 av Region Jönköpings län och bytte namn från Nivika Älghunden AB till
RJL Älghunden 4 AB. Region Jönköpings län planerar att bygga en ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping på
fastigheten. Nuvarande bussdepå är för liten och möjlighet att expandera saknas.
prel
Ägarandel (procent)
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)
Årets resultat (miljoner kronor)
Balansomslutning (miljoner kronor)

2015
0

2016
0

2017
100

0

0

3,0

0

0

1,6

0,0

0,0

83,4

Soliditet (procent)

00

00

77

Omsättning (miljoner kronor)

0,0

0,0

5,4

0

0

0

Antal anställda
Bolaget har förlängt räkenskapsår (1 september 2016 – 31 december 2017)

Regionens andra samägda företag
Samordningsförbunden
De tre samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av insatser inom rehabiliteringsområdet som utförs
av huvudmännen. Dessa insatser syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få eller förbättra förmågan
att arbeta.
Huvudmännen i Samordningsförbunden:
 Arbetsförmedlingen
 Försäkringskassan
 Region Jönköpings län
 Kommunerna i Jönköpings län
Finnvedens Samordningsförbund
prel
2015
17

2016
17

2017
17

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

-0,6

-0,3

0,1

Årets resultat (miljoner kronor)

-0,6

-0,3

0,1

Balansomslutning (miljoner kronor)

2,4

2,0

1,8

Soliditet (procent)

48

43

51

Omsättning (miljoner kronor)

3,4

4,1

4,1

0

0

0

Ägarandel (procent)

Antal anställda

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
prel
2015
14

2016
14

2017
14

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

0

-0,1

0,5

Årets resultat (miljoner kronor)

0

-0,1

0,5

Balansomslutning (miljoner kronor)

2,7

2,7

3,1

Soliditet (procent)

60

57

64

Omsättning (miljoner kronor)

4,6

5,5

5,5

2

2

2

Ägarandel (procent)

Antal anställda

3

REGIONENS KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA SAMÄGDA FÖRETAG

Höglandets samordningsförbund
prel
2015
11

2016
11

2017
11

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)

-0,8

0,4

0,0

Årets resultat (miljoner kronor)

-0,8

0,4

0,0

1,1

1,6

4,0

Ägarandel (procent)

Balansomslutning (miljoner kronor)
Soliditet (procent)

85

88

34

Omsättning (miljoner kronor)

4,0

5,1

5,2

1

1

1

Antal anställda

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och
stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma
resurser. Förbundets medlemmar består av alla landsting och regioner i Sverige. Region Jönköpings läns
andelskapital är 3,5 procent. 2017 uppgick medlemsbidraget till 348 000 kronor (2016: 243 000 kronor). Under
2017 upphandlade KSA sex flygplan för ambulanstransport, med option på ytterligare fyra. Tilldelningsbeslutet
överklagades och rättslig process pågår.
Investeringen finansieras genom lån från förbundets medlemmar. Förbundet ska under 2018 upphandla operatör
för operativ drift och tekniskt underhåll. KSA ska även etablera en flygkoordineringscentral som ska kunna ta
emot beställningar, prioritera uppdrag och se till att de genomförs på bästa sätt med hänsyn till både medicinska
och operativa förutsättningar. Förbundet har under 2017 i medeltal haft tre anställda (2016: En anställd).
Samtrafiken i Sverige AB
Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som arbetar med att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt
och mer pålitligt. Företaget ägs av 37 organisationer i landet som alla bedriver kollektivtrafik. Genom
Samtrafiken sker arbete med branschöverskridande lösningar. Målet med verksamheten är att göra
kollektivtrafiken till förstahandsvalet för alla resor inom Sverige.
AB Transitio
1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett gemensamägt vagnbolag; Transitio. Ägare är 20
landsting/regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas
fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och
underhåll.
Reftele Biogas AB
Region Jönköpings län är tillsammans med ett antal mjölkproducenter runt Reftele delägare i Reftele biogas med
avsikten att bygga en gemensam rötanläggning för gödsel. Miljökonsekvensbeskrivning är gjord och
miljötillstånd för verksamheten finns. Försök att hitta köpare till gasen har gjorts utan att lyckas. På
bolagsstämman 2017 diskuterades att avveckla bolaget, men beslutet blev att avvakta.
Inera AB
Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala
lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa
gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. I uppdraget
ingår att samverka med övriga aktörer inom e-hälsoområdet, exempelvis regeringen, myndigheter, privata
vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt marknadens aktörer.
LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB
I samband med att driften av sjukhusapoteket övertogs av Landstinget i november 2013, förvärvades en
organisationsaktie i LFF Service AB, vilken inte kan säljas vidare. Detta bolag, tillsammans med sitt helägda
dotterbolag Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och försäkrar ett gemensamt åtagande för
ägarföretagen att ersätta personer som drabbats av personskador orsakade av läkemedel. Försäkringen omfattar
också personer som deltar i kliniska prövningar.
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Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 1978 efter att en frivillig överenskommelse träffats mellan
läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas kollektiva och
solidariska ansvar för läkemedelsskador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen står forskande
läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, distributionsbolag samt forsknings och
utvecklingsbolag. Region Jönköpings län är nu en av 335 delägare.
Löf – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Landstingens Ömsesidiga Försäkringbolag, Löf, är ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att
försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s slutkunder är de patienter som
drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadats i vården samt
att bidra till att antalet skador i vården minskar.
Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga landsting och regioner. Verksamheten omsätter
årligen cirka 1 miljard kronor och har en balansomslutning på cirka 10 miljarder kronor. 2017 var Region
Jönköpings läns andel 3,53 procent och premieinbetalningen 49,3 miljoner kronor.
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Nyckeltal 2013–2017
2013

2014

2015

2016

2017

Likviditet

3,33

3,01

3,33

3,32

3,21

Likviditet exklusive pensionsmedel

1,49

1,30

1,40

1,42

1,30

Kassalikviditet (dagar)

187

198

201

197

189

67

70

70

69

63

-10,3

-6,4

-2,4

0,6

3,8

96,2

97,2

97,5

97,8

97,0

3,2

3,7

4,2

3,2

3,5

172,6

120,1

225,5

114,5

91,3

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar)
Soliditet (%)
Nettokostnad/skatt o bidrag (%)
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%)
Egenfinansieringsgrad investeringar (%) respektive år

99,4

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 2004-2014
resp 2015-2017

124,6

Nettokostnadsökning mot föregående år (%)

1,3

7,0

3,7

5,5

4,0

Skatte- och statsbidragsökning mot fgår (%)

-0,2

5,8

3,4

5,1

4,9

Nettokostnadsförändring mot föregående år jämförbart

4,3

4,0

4,2

4,1

4,7

Skatte- och statsbidragsförändring mot föregående år
jämförbart

3,0

2,1

4,4

5,2

4,8

4 237

4 350

4 794

4 953

4 922

895

648

821

894

672

-8 233

-8 805

-9 135

-9 634

-10 016

Rörelsekapital (miljoner kronor)
Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner
kronor)
RESULTAT (MILJONER KRONOR)
Verksamhetens nettokostnad
Årsförändring

-106

-572

-330

-499

-383

8 562

9 059

9 369

9 846

10 329

Årsförändring

-20

497

310

477

483

Verksamhetens resultat (Resultat före finansnetto)

329

254

235

213

313

Årets resultat

271

334

392

316

366

Region Jönköpings län

2,1

1,4

2,8

1,7

1,7

Genomsnitt i riket

1,9

3,0

3,1

2,6

Region Jönköpings län

10,66

11,21

11,26

11,26

11,26

Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik,
hemsjukvård m.m.

10,70

11,05

11,09

11,07

11,06

Genomsnitt i riket

11,17

11,26

11,35

11,41

11,42

Skatteintäkter och generella statsbidrag

VOLYMFÖRÄNDRING (PROCENT)

UTDEBITERING

Definitioner:
 Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
 Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar
 Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
 Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraordinära poster exklusive avskrivningar / nettoinvestering
 Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
 Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader
inklusive avskrivningar
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Resultaträkning
(miljoner kronor)
2014
Verksamhetens intäkter 1)

2015

2016

2017

årsbudget

Avvikelse
mot budget

1 806,5

1 912,6

2 039,1

2 235,9

1 798,6

437,3

-10 267,4

-10 677,9

-11 287,4

-11 854,0

-11 491,0

-363,0

-344,0

-369,2

-385,4

-398,2

-396,6

-1,6

-8 805,0

-9 134,6

-9 633,7

-10 016,3

-10 089,0

72,7

Skatteintäkter 4)

7 073,3

7 407,3

7 800,8

8 153,7

8 100,0

53,7

Generella statsbidrag och utjämning 5)

1 985,8

1 961,8

2 045,4

2 175,1

2 136,0

39,1

Verksamhetens kostnader 2)
Avskrivningar 3)
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

Finansiella intäkter

6)

210,1

344,5

252,2

272,6

250,0

22,6

-130,5

-187,2

-148,5

-219,4

-227,0

7,6

333,7

391,8

316,2

365,7

170,0

195,7

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

333,7

391,8

316,2

365,7

170,0

195,7

Finansiella kostnader 6)
RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

Årets resultat
Notförklaringar se sidorna 13-21
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Finansieringsanalys/kassaflöde
(miljoner kronor)
2014

2015

2016

2017

Avvikelse
mot budget

333,7

391,8

316,2

365,7

195,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar

344,0

369,2

385,4

398,2

1,6

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna
avsättningar 18)

0,0

0,0

-22,2

0,0

0,0

395,7

380,7

398,4

399,0

-118,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-309,8

-319,3

-324,4

-335,3

3,4

-1,9

2,8

-0,6

-14,6

-14,6

0,0

0,0

0,0

-1,1

-1,1

Justering för rörelsekapitalförändring avseende
löpande verksamhet 7)

198,8

-98,0

27,1

114,5

106,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

960,7

727,2

779,8

926,5

172,9

-627,7

-466,8

-620,2

-756,4

-14,4

0,0

0,0

0,0

-114,7

-34,7

57,3

-51,9

3,5

0,8

0,8

6,2

181,2

3,9

33,3

33,3

-564,2

-337,5

-612,8

-836,9

-14,9

-274,3

-2,7

-5,1

-7,7

-7,7

-+ neutralisering av omklassificering av LÖF från
avsättning till långfr skuld till kortfr skuld

217,3

0,0

0,0

0,0

0,0

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och
finansiella Anläggningstillgångar exkl köp 13)

190,2

-41,2

1,8

1,4

9,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

133,2

-43,9

-3,3

-6,3

1,7

0,0

0,0

-16,1

0,0

0,0
159,6

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat
- ej resultatförd RIPS-avsättning

17)

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 17) 18)
+ neutralisering av omklassificering av LÖF från
avsättning till lång skuld 18)
- Pensionsutbetalningar inkl löneskatt
- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid
försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 11)
- ej likviditetspåverkande reavinster finansiella
anläggningstillgångar 13)

INVESTERINGAR
- Inköp av immateriella och materiella
anläggningstillgångar 8) 9) 10)
- Inköp av finansiell anläggningstillgång 13)
+ Investeringsbidrag 19)
+ Försäljning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar 12)
Kassaflöde från investeringsverksamhet
FINANSIERING
-Minskning/+ökning av långfristiga skulder inkl LÖF
och investeringsbidrags nyttjande 19)

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

529,7

345,9

147,5

83,2

Likvida medel vid årets början

5 213,2

5 742,9

6 088,8

6 275,3

Likvida medel vid årets/periodens slut

5 742,9

6 088,8

6 275,3

6 358,5

Notförklaringar se sidorna 13-21
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Balansräkning
(miljoner kronor)
2014

2015

2016

2017

95,6

95,5

60,6

70,6

1. Fastigheter 9)

2 587,4

2 647,2

2 889,8

3 135,7

2. Inventarier 10)

861,7

715,6

700,4

784,0

19,2

60,3

58,5

172,9

3 563,8

3 518,6

3 709,4

4 163,2

42,4

41,4

45,0

48,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8)
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 13)
Summa
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

14)

Kortfristiga placeringar 15)
Kassa och bank 15)
Summa
Summa tillgångar

734,2

718,7

772,1

739,6

5 294,2

5 507,9

5 847,2

5 831,3

448,7

580,9

428,1

527,2

6 519,6

6 848,9

7 092,5

7 146,7

10 083,4

10 367,5

10 801,8

11 309,9

-978,4

-644,7

-252,9

63,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Regionkapital 16)
Årets resultat
Summa

333,7

391,8

316,2

365,7

-644,7

-252,9

63,3

429,0

8 421,3

8 460,5

8 502,2

8 565,9

0,0

22,2

16,1

16,1

8 421,3

8 482,7

8 518,3

8 582,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 17)
Övriga avsättningar 18)
Summa
Skulder
Långfristiga skulder 19)

137,3

82,7

81,1

74,2

Kortfristiga skulder 20)

2 169,5

2 055,0

2 139,2

2 224,8

Summa

2 306,9

2 137,7

2 220,2

2 299,0

10 083,4

10 367,5

10 801,8

11 309,9

56,5

74,4

74,8

71,9

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande 21)
Notförklaringar se sidorna 13-21
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Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse
mot budget

Bokslut
2016

Nettokostnadsförändring

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH ATTRAKTIVITET (ANA)
05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling

45,1

50,0

5,0

45,0

0,1%

154,3

146,6

-7,6

143,3

7,6%

45,5

47,0

1,5

43,5

4,7%

1,3

1,3

0,0

1,1

21,7%

246,1

244,9

-1,2

232,8

5,7%

91 Politisk verksamhet
Summa

NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD (NFS)
00 Primärvård

1 794,1

1 791,8

-2,3

1 652,0

8,6%

01 Specialiserad somatisk vård

5 338,6

5 260,7

-77,9

5 200,1

2,7%

02 Specialiserad psykiatrisk vård

797,8

795,7

-2,2

738,4

8,1%

03 Tandvård

243,8

249,8

6,0

227,3

7,2%

04 Övrig hälso- och sjukvård

382,7

410,5

27,8

356,1

7,5%

91 Politisk verksamhet

0,8

0,8

0,1

0,7

9,7%

24,5

21,6

-2,9

-7,2

-441,3%

8 582,3

8 530,9

-51,4

8 167,4

5,1%

69,7

66,3

-3,4

64,3

8,4%

788,3

758,2

-30,1

771,9

2,1%

1,0

1,3

0,2

1,1

-3,1%

859,0

825,8

-33,2

837,2

2,6%

22,3

23,2

0,9

22,1

1,0%

171,8

174,3

2,5

158,0

8,7%

1,7

2,6

0,9

2,7

-37,2%

36,9

37,1

0,2

36,1

2,0%

96 Allmän service

234,4

314,1

79,7

301,0

-22,1%

98 Fastighetsförvaltning

-55,6

-38,4

17,1

-19,0

191,9%

Summa

411,5

512,9

101,4

501,0

-17,9%

Internränta

-64,7

-75,5

-10,8

-98,6

-34,4%

Pensioner mm

-31,9

34,0

65,9

-19,8

61,2%

-0,8

0,0

0,8

-0,8

7,4%

-97,4

-41,5

55,9

-119,2

-18,2%

Patientnämnden (Politisk verksamhet)

1,1

1,1

0,0

1,1

5,7%

Parlamentariska nämnden (Politisk
verksamhet)

0,2

0,2

-0,1

0,2

5,5%

13,5

14,8

1,3

13,1

2,9%

94 Medicinsk service
Summa

NÄMNDEN FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ (TIM)
04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
91 Politisk verksamhet
Summa
REGIONSTYRELSEN (RS)
00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

REGIONSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE (RSÖ)

Inkassoåterbäring mm
Summa
RF OCH ÖVRIGT UTANFÖR NÄMNDER

Regionfullmäktige och revision
Summa
Verksamhetens nettokostnad

14,9

16,0

1,2

14,4

3,1%

10 016,3

10 089,0

72,7

9 633,7

4,0%
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Bruttoinvesteringsredovisning
(miljoner kronor)
Budgeterad
ram

Utbetalning
2017

Total
utbetalning

INVENTARIER
Medicinsk diagnostik
LC-MS för analys med högkänslig metodik

4,0

1,4

3,8

Blodgrupperingsutrustning

1,0

1,0

1,0

C-bågar

6,5

2,4

6,3

CT röntgen

7,0

0,6

3,8

Faxitron

1,0

0,7

0,7

Ombyggnad genomlysningslabb

1,8

1,8

1,8

SPECT/CT kamera

11,5

2,0

2,0

PET CT

25,0

5,8

5,7

2,0

2,0

2,0

15,0

6,2

15,1

Automation odlingsdiagnostik

7,5

2,6

2,6

Patientnära analysmodul

4,0

0,1

0,1

Glasscanner för storsnitt

2,5

1,4

1,4

Hematologiinstrument

3,5

2,7

2,7

Utbyte av ultraljudsmaskiner
Integrerad plattform för provanalys

Investering MR

12,0

8,1

8,1

Bildvisningsutrustning stora rondrum

1,0

0,7

0,7

Syngovia uppdatering

1,2

0,2

0,2

System för insamling av stråldoser

3,0

0,3

1,4

Regionsamverkan

0,8

0,2

0,2

Mammo-Ris och Pacs

13,0

10,3

11,0

Angiolabb 16 och 17

11,5

4,8

4,8

Genomlysningslabb

5,0

2,7

4,5

15,0

3,9

3,9

CT-uppgradering Ryhov

1,5

0,5

0,5

C-minibåge akutmott Eksjö

0,8

0,5

0,5

Röntgen arkiv

2,0

0,3

0,3

Ultraljud Ryhov

1,0

0,7

0,7

3,7

3,7

MR Investering

Nybyggnation OP/IVA Värnamo från RO31
Kirurgisk vård
Ventilator Servo U OP IVA EKSJÖ

7,0

0,9

4,4

OP microskop Zeiss Ögon Jkp

1,1

1,3

1,3

Ultraljud KK Jönköping

2,5

2,2

2,2

Ultraljud KK Värnamo

1,0

1,2

1,2

Ultraljud OP IVA Jönköping

0,8

0,8

0,8

Linjäracceleratorer A-C Jkp

63,5

2,7

56,7

OP/IVA ombyggnation Värnamo

151,0

50,1

61,6

Övervakningsutrustning Ryhov

10,0

1,6

1,6

Autoklaver OP IVA Jönköping

4,7

4,6

4,6

0

1,4

1,4

Lustgasdestruktion Värnamo
Medicinsk vård
Lättvårdsambulanser

0,9

0,1

1,5

12,2

11,9

11,9

Rakel handenheter

0,7

0,5

0,5

Övervakning inkl telematri

4,3

0,2

1,0

Ambulanser/storbilsambulans
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Övervakningsutrustning Ryhov

Budgeterad
ram
0

Utbetalning
2017
1,6

Total
utbetalning
1,6

Utbildning och kultur
Skogsmaskiner

5,6

5,0

4,9

Traktor

1,0

1,1

1,1

1,0

1,0

Griplastare för balar
Trådlös kommunikation

0,7

0,7

0,7

Scenvagn, punktlyft

2,4

2,5

2,5

Gestaltningsuppdrag nybyggnation

9,8

1,6

1,6

Sekretessrivare

0,9

0,9

0,9

Påbyggnad/inredning sjuktransportfordon

4,0

3,1

3,1

-3,0

-3,0

1,1

1,2

1,2

6 st X14-tåg

40,2

3,2

37,4

Biljettsystem

4,9

2,7

3,0

Revisioner Itino

14,0

11,3

11,3

Revisioner Itino

13,2

11,1

12,2

Inventarier utan specifikation

48,7

41,8

41,8

566,3

232,9

361,5

Hårdvara

34,6

23,0

23,0

Licenser

24,3

34,0

34,0

Summa it-investeringar

58,9

57,0

57,0

Smålandsstenar VC

61,8

5,1

54,7

Vetlanda FTV

Verksamhetsstöd och Service

Överföring av inventarier från Region-fastigheter
till annat verksamhetsområde
Verksamhetsnära funktion
Möbler Rosensalen
Länstrafiken

Summa inventarier
IT-INVESTERINGAR
IT-centrum

FASTIGHETER
13,0

2,2

10,7

Bröstmottagning Ryhov

6,1

0,5

6,4

Dagkirurgisk uppvakning Eksjö

8,4

3,8

6,9

Neonatalvårdsenheten Ryhov

30,3

0,1

23,0

115,0

0,1

109,4

Gislaveds VC

55,0

0,1

58,5

Nybyggnad för strålbehandling

67,2

0,1

68,5

Familjecentral Värnamo

25,8

0,5

25,0

Utbyte belysning Ryhov

6,9

0,6

6,8

Hus 37 Eksjö

840,6

220,2

421,0

OP/IVA Värnamo

Hus 39 Försörjningsenheten

400,0

101,8

316,4

Verkstadslokaler Stora Segerstad

33,3

2,0

28,6

Häststall Riddersberg

28,5

0,1

0,1

Tranås VC

6,7

0,7

6,4

Styranläggning Ryhov

7,0

1,4

2,9

Sörängens Folkhögskola skolhus

10,2

3,9

10,4

Onkologi/Nuklearmedicin Ryhov

38,8

2,3

4,6

Akutmottagning Ryhov

10,9

8,1

8,3

Antenatalavdelning Ryhov

12,2

11,1

11,1
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Hus D1 Ryhov

Budgeterad
ram
973,0

Utbetalning
2017
50,2

Total
utbetalning
50,4

Elkraftsförsörjning Ryhov

87,5

1,3

1,3

MR-kamera Värnamo

33,0

1,5

1,5

Råslätts VC

161,5

0,8

0,8

73,9

48,0

56,1

Summa fastigheter

3106,6

466,5

1289,8

TOTALT

3731,8

756,4

1708,3

Övriga projekt 0,1-4,9 miljoner kronor

Beräknad utbetalning enligt budget 2017:821,9 miljoner kronor
TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR SOM
EJ KOMMER ATT GENOMFÖRAS
(Avslutas inför 2018)
Inga investeringar att avsluta inför 2018
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Blandmodell
Nyckeltal 2013-2017, blandmodell
(miljoner kronor)
2013

2014

2015

2016

2017

Likviditet

3,33

3,01

3,33

3,32

3,21

Likviditet exklusive pensionsmedel

1,49

1,30

1,40

1,42

1,30

Kassalikviditet (dagar)

183

193

197

193

186

66

69

68

68

62

Soliditet (%)

47,9

47,1

48,0

47,5

47,0

Nettokostnad/skatt o bidrag (%)

99,0

99,9

100,1

100,4

99,5

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%)

-1,2

1,9

2,4

1,6

1,8

Egenfinansieringsgrad investeringar (%)

-27,8

132,8

228,8

123,1

86,2

Rörelsekapital (miljoner kronor)

4 237

4 350

4 794

4 953

4 922

895

648

821

894

672

-8 472

-9 049

-9 383

-9 883

-10 274

-104

176

226

160

186

Landstinget i Jönköpings län

10,66

11,21

11,26

11,26

11,26

Landstinget i Jönköpings län justerat för
kollektivtrafik, hemsjukvård m.m.

10,70

11,05

11,09

11,07

11,06

Genomsnitt i riket

11,17

11,26

11,35

11,41

11,42

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar)

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel
(miljoner kronor)
RESULTAT (belopp i miljoner kronor)
Verksamhetens nettokostnad
Årets resultat
UTDEBITERING

Definitioner: Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder.
Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar. Soliditet: Visar Landstingets
betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar. Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före
extraordInära poster exklusive avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering. Rörelsekapital:
Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder: Rörelsekapital i förhållande till
externa utgifter. (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar

Resultaträkning, blandmodell
(miljoner kronor)
2014
Verksamhetens intäkter 1)
Verksamhetens kostnader 22)
Avskrivningar 3)
Verksamhetens nettokostnad

2015

2016

2017

1 806,5

1 912,6

2 039,1

2 235,9

Avvikelse mot
kalkylerad budget
437,3

-10 511,3

-10 926,3

-11 536,4

-12 112,1

-366,6

-344,0

-369,2

-385,4

-398,2

-1,6

-9 048,8

-9 383,0

-9 882,7

-10 274,4

69,1

Skatteintäkter 4)

7 073,3

7 407,3

7 800,8

8 153,7

53,7

Generella statsbidrag och utjämning 5)

1 985,8

1 961,8

2 045,4

2 175,1

39,1

210,1

344,5

252,2

272,6

22,6

-44,5

-104,7

-55,6

-141,2

-49,5

Finansiella intäkter 6)
Finansiella kostnader

23)

Resultat före extraordinära poster

175,8

226,0

160,1

185,9

135,0

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175,8

226,0

160,1

185,9

135,0

Årets resultat 25)
Notförklaringar se sidorna 13-21

9

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, blandmodell
(miljoner kronor)
2014

2015

2016

2017

95,6

95,5

60,6

70,6

1. Fastigheter 9)

2 587,4

2 647,2

2 889,8

3 135,7

2. Inventarier 10)

861,7

715,6

700,4

784,0

19,2

60,3

58,5

172,9

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8)
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 13)
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar 14)
Kortfristiga placeringar 15)
Kassa och bank

15)

42,4

41,4

45,0

48,6

734,2

718,7

772,1

739,6

5 294,2

5 507,9

5 847,2

5 831,3

448,7

580,9

428,1

527,2

6 519,6

6 848,9

7 092,5

7 146,7

10 083,4

10 367,5

10 801,8

11 309,9

Regionkapital

4 570,1

4 745,9

4 971,9

5 132,0

Årets resultat

175,8

226,0

160,1

185,9

4 745,9

4 971,9

5 132,0

5 317,9

3 030,6

3 235,7

3 433,5

3 677,0

0,0

22,2

16,1

16,1

3 030,6

3 257,9

3 449,6

3 693,1

137,3

82,7

81,1

74,2

2 169,5

2 055,0

2 139,2

2 224,8

2 306,9

2 137,7

2 220,2

2 299,0

10 083,4

10 367,5

10 801,8

11 309,9

Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)

4 269,9

4 127,4

3 959,1

3 848,3

Löneskatt pension

1 035,9

1 001,3

960,5

933,6

Summa pensionsansvarsförbindelse

5 305,8

5 128,7

4 919,6

4 781,9

56,5

74,4

74,8

71,9

Summa
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 24)
Övriga avsättningar 18)
Summa
Skulder
Långfristiga skulder 19)
Kortfristiga skulder

20)

Summa
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtagande 21)
Notförklaringar se sidorna 13-21
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Kassaflöde, blandmodell
(miljoner kronor)
2014

2015

2016

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat

175,8

226,0

160,1

185,9

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar

344,0

369,2

385,4

398,2

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna
avsättningar 18)

0,0

0,0

-22,2

0,0

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 18) 24)

309,7

298,2

305,5

323,9

- pensionsutbetalningar inkl löneskatt

-65,9

-70,9

-75,4

-80,4

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid
försäljning av anläggningstillgångar 11)

-1,9

2,8

38,4

-14,6

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid
försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Justering för rörelsekapitalförändring avseende
löpande verksamhet 7)

198,8

-98,0

27,1

114,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

960,7

727,2

818,8

926,5

-627,7

-466,8

-620,2

-756,4
-114,7

INVESTERINGAR
- Inköp av anläggningstillgångar 8) 9) 10)
-Inköp av finansiell anläggningstillgång
+ investeringsbidrag 19)
+ Försäljning av anläggningstillgångar 12)
Kassaflöde från investeringsverksamhet

0,0

0,0

0,0

57,3

-51,9

3,5

0,8

6,2

181,2

3,9

33,3

-564,2

-337,5

-612,8

-836,9

FINANSIERING
-Minskning/+ökning av långfristiga skulder

-274,3

-2,7

-5,1

-7,7

+ omklassificering av LÖFavsättning till långfr skuld

217,3

0,0

0,0

0,0

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och
finansiella Anläggningstillgångar 13)

190,2

-41,2

1,8

1,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

133,2

-43,9

-3,3

-6,3

0,0

0,0

-16,1

0,0

17) 18)

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

529,7

345,9

186,6

83,2

Likvida medel vid årets början

5 213,2

5 742,9

6 088,8

6 275,3

Likvida medel vid årets/periodens slut

5 742,9

6 088,8

6 275,3

6 358,5

Notförklaringar se sidorna 13-21
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Notförklaringar
(miljoner kronor)
Jämförelsestörande poster mellan åren
Enligt rekommendation 3.1 från Rådet för Kommunal Redovisning definieras en jämförelsestörande post som resultat av
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder.
2017 har påverkats av sex händelser som kan tolkas som jämförelsestörande åtminstone med de första
jämförelseåren
1)

Realisationsvinster fastighetsförsäljning efter avdrag för försäljningsomkostnader

2)

Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen

2017 påverkades med cirka 1 miljoner kronor i högre nettokostnader

15,5
-16,1
-0,6

3)

Generellt stöd flyktingsituationen av Välfärdsmiljarden

61,3

4)

Generellt stöd invånardel av Välfärdsmiljarden

31,8

5)

Generellt stöd Hälso- och sjukvården

17,7

6)

Införandebidraget upphörde 2016, vilket medförde sänkt införandebidrag 2017 med cirka 8 miljoner kronor

-7,6

2017 påverkades med cirka 103 miljoner kronor i högre generella statsbidrag

103,2

Sammantaget påverkades 2017 med cirka 103 miljoner kronor i positiva nettoeffekter

102,6

2016 har påverkats av sju händelser som kan tolkas som jämförelsestörande
7)

Utrangering av immateriella tillgångar

-38,6

8)

Avsättning och bidrag infrastrukturinvestering

-32,3

9)

Upplösen avsättning för infrastrukturinvestering

10)

Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen

22,2
-29,1

2016 påverkades med cirka 78 miljoner kronor i högre nettokostnader

-77,8

11)

-94,2

Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen slutfördes, vilket medförde sänkt införandebidrag
med cirka 94 miljoner kronor
12)

Generellt stöd flyktingsituationen

54,3

13)

Generellt stöd Hälso- och sjukvården

35,3

2016 påverkades med cirka 5 miljoner kronor i lägre generella statsbidrag
Sammantaget påverkades 2016 med cirka 82 miljoner kronor i negativa nettoeffekter

-4,6
-82,4

2015 har påverkats av fem händelser som kan tolkas som jämförelsestörande
14)

-13,0

15)

AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
samt avgiftsbefrielseförsäkring för år 2004

45,8

16)

Införande av komponentavskrivning vilket medfört 35 miljoner kronor i minskade underhållskostnader
och 25 miljoner kronor i ökade avskrivningskostnader

10,0

2015 påverkades med cirka 43 miljoner kronor i lägre nettokostnader

42,8

17)

Skatten höjdes med 2 öre till följd av att regionförbundet inordnades i Region Jönköpings län

13,0

17)

Skatten höjdes med 3 öre för att skapa utrymme för regional utveckling som infrastrukturella åtgärder

I samband med regionbildningen avvecklades och inordnades regionförbundet i Region Jönköpings län,
vilket medförde ökade kostnader för regionen på cirka 13 miljoner kronor

18)

20,0

Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen fortsatte, vilket medförde sänkt införandebidrag
på cirka 100 miljoner kronor

-100,0

2015 påverkades med cirka 67 miljoner kronor i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag

-67,0

Sammantaget påverkades 2015 med cirka 24 miljoner kronor i negativa nettoeffekter

-24,2
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2014 påverkades av tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande
19)

Landstinget tog över färdtjänstverksamheten från kommunerna från 2014-01-01, vilket innebar en
nettokostnadsökning varav 91 miljoner kronor i minskade verksamhetsintäkter och 35,7 miljoner kronor i ökade
verksamhetskostnader.

-126,7

2014 påverkades med cirka 127 miljoner kronor i högre nettokostnader

-126,7

20)

Skatten höjdes med 40 öre, vilket motsvarar ökade skatteintäkter

253,0

21)

-52,0

22)

Övertagandet av färdtjänstverksamheten skatteväxlades med 15 öre,
vilket motsvarar cirka 95 miljoner kronor i ökade skatteintäkter och cirka 21 miljoner kronor i ökade statsbidrag

116,0

2014 påverkades med cirka 317 miljoner kronor i högre skatteintäkter och generella statsbidrag

317,0

Sammantaget påverkades 2014 med cirka 190 miljoner kronor i positiva nettoeffekter

190,3

Ändrat utjämningssystem innebar efter införandebidrag ökade kostnadsutjämningsavgifter
på cirka 52 miljoner kronor

2014

2015

2016

2017

Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård

134,3

135,6

151,975

138,507

Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård

24,8

24,0

22,253

20,932

182,2

185,8

177,442

183,151

7,2

8,1

8,232

11,517

Ersättning från trafiken - biljettintäkter

311,7

308,1

307,857

332,248

Försäljning av hälso- och sjukvård

173,8

209,8

269,986

406,911

79,3

79,3

77,880

81,613

Försäljning inom regional utveckling

126,1

115,2

126,514

145,558

Försäljning av material/varor

123,2

124,0

127,033

130,104

Försäljning av tjänster

232,5

253,7

283,888

278,354

Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag

358,4

384,0

424,870

438,889

53,1

15)

85,1

61,127

9)

68,162

1 806,519)

1 912,6

2 039,057

2 235,946

7 073,320)22)

7 407,317)

7 800,827

8 153,733

21)22)

18)

11)13)

2 175,117

Not 1 Externa intäkter

Ersättning från patienter - tandvård
Ersättning från patienter - övriga

Försäljning av tandvård

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter
och inventarier
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning **
Finansiella intäkter

1 985,8

1 961,8

2 045,381

210,1

344,5

252,167

272,605

11 075,7

11 626,2

12 137,432

12 837,401

Löner

3 666,4

3 828,4

3 943,580

4 112,681

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar

1 116,9

1 166,8

1 222,717

1 273,298

397,3

359,9

388,850

401,853

99,2

92,9

102,005

101,796

Summa
Not 2 Externa kostnader

Pensionskostnader
Kostnad för särskild löneskatt
Övriga personalkostnader
Kostnader för köpt verksamhet med mera
Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)
inkl rabatter och Apodos
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar

95,2

93,0

96,391

101,675

2 418,5

2 503,5

2 757,4158)

3 001,808

959,2

1 042,6

1 099,334

1 121,807

1 514,8

1 590,916)

1 677,0597)

1 739,132

19)

14)

11 287,35110)

11 854,050
398,231

10 267,4

10 677,9

Avskrivningar

344,0

369,216)

385,373

Finansiella kostnader

130,5

187,2

148,524

219,446

10 742,0

11 234,4

11 821,248

12 471,727

Summa
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2014

2015

2016

2017

160,4

188,1

199,6

203,8

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstyper
- byggnader
- markanläggningar
- medicinteknisk och tandteknisk utrustning, övriga
inventarier
- bilar, transportfordon
- IT-utrustning/system/program
Summa

0,5

0,7

1,1

1,3

119,4

116,2

124,2

127,3

17,6

16,9

17,6

19,0

46,1

47,3

42,8

46,9

344,0

369,2

385,4

398,2

7 083,1

7 401,0

7 823,8

8 178,2

7,3

15,5

-34,4

-36,7

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter innevarande år
Prognos slutavräkning innevarande år
Slutreglering av skatteintäkter föregående år:
(Slutavräkning för föregående år +- prognos slutavräkning
föregående år)

-17,1

-9,1

11,4

(-56,7+39,6)

(-1,8-7,3)

(26,9-15,5)

7 073,3

7 407,3

7 800,8

2016

2017

Summa
Skatteunderlagsutveckling (i procent)
Budget

12,2
(-22,2+34,4)
8 153,7
Ackumulerat

4,8*

4,6*

9,6

5,0**

4,8***

10,0

0,2

0,2

0,4

1 379,0

1 472,4

1 542,6

1 648,1

5,1

5,2

0,0

0,0

201,7

101,8

7,6

0,0

Utfall/prognos
Budgetavvikelse
* SKL:s bedömning för riket 2016 och 2017
** Slutligt taxeringsutfall för riket 2016, Skatteverket, december 2017
*** Av SKL i december 2017 bedömd genomsnittlig ökning i riket

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning, bidrag
Strukturbidrag
Införandebidrag
Kostnadsutjämningavgift

-268,9

-270,7

-269,6

-292,2

Regleringsavgift/regleringsbidrag

-85,4

-148,3

-165,9

-140,0

Läkemedelsbidrag

754,2

792,2

841,0

897,9

Generella bidrag från staten
Summa

0,0

9,1*

89,7**

61,3

1 985,8

1 961,8

2 045,4

2 175,1

* Generella bidrag från staten 2015 består av 4,5 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 4,6 miljoner kronor
i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter unga
** Generella bidrag från staten 2016 består av 54,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 35,3 miljoner
kronor i extra stöd till hälso- och sjukvården.
*** Generella bidrag från staten 2017 består av 61,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen. 2017 års
invånarbaserat stöd till hälso- och sjukvård ingår med 31,8 mnkr i regleringsbidraget/avgiften.
Not 6 Finansiella intäkter och kostnader

2014

2015

2016

2017

Utdelning på aktier och andelar

10,3

12,9

20,9

17,7

Ränteintäkter

99,1

103,7

89,2

97,4

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

1,1

Vinst vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar

82,8

218,7

131,1

145,1

Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar

7,3

0,0

0,0

0,0

Realiserade valutakursvinster

0,0

0,2

0,1

0,1

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

14

10,5

9,1

10,9

11,2

210,1

344,5

252,2

272,6

FINANSIELLA RAPPORTER

2014
2,8

2015
0,9

2016
0,0

2017
0,0

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga
finansiella kostnader

3,2

5,6

5,5

2,8

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar

0,0

0,0

0,0

24,8

Realiserade valutakursförluster

0,0

0,4

0,3

0,3

124,5

136,4

129,4

164,5

0,0

43,8

13,3

27,0

130,5

187,2

148,5

219,4

79,5

157,3

103,6

53,2

+ Minskning/-ökning kortfristiga fordringar

71,8

15,6

-53,4

32,5

+ Minskning/-ökning förråd/varulager

-5,3

1,0

-3,6

-3,6

Ränta på LÖF-revers

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt
Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Summa finansiella kostnader
Summa finansnetto
Not 7 Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet

- Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder inkl LÖF
- neutralisering av omklassificering av LÖF från långfr skuld
till kortfr skuld
Summa

349,7

-114,5

84,2

85,6

-217,3

0,0

0,0

0,0

198,8

-98,0

27,1

114,5

Not 8 Immateriella anläggningar
Ingående Anskaffningsvärde

244,6

278,3

304,8

252,9

-149,8

-182,7

-209,2

-192,3

Ingående bokfört immateriellt värde

94,7

95,6

95,5

60,6

Årets investering

33,8

29,8

28,4

34,3

Omklassificering

-7,0

0,0

0,0

0,0

Årets avyttring

-0,1

0,0

-39,0

-1,2

Årets avskrivning

-25,9

-29,8

-24,3

-23,1

Årets förändring

0,8

0,0

-34,9

10,0

95,6

95,5

60,6

70,6

5 358,5

5 587,0

5 835,6

6 260,6

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan

-2 844,1

-2 999,7

-3 188,4

-3 370,7

Ingående bokfört byggnads- och markvärde

2 514,4

2 587,4

2 647,2

2 889,8

234,4

248,6

443,8

466,5

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan

Utgående bokfört immateriellt värde
Not 9 Byggnader och mark
Ingående Anskaffningsvärde

Årets investering
Omklassificering
Årets avyttring
Årets avskrivning
Årets förändring
Utgående bokfört byggnads- och markvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

0,0

-0,3

-15,7

-160,9

-188,8

-200,8

-205,1

73,0

59,8

242,7

245,8

2 587,4

2 647,2

2 889,8

3 135,7

Not 10 Inventarier
Ingående Anskaffningsvärde

1 713,1

1 923,5

1 805,2

1 881,7

-1 056,9

-1 061,8

-1 089,6

-1 181,3

656,2

861,7

715,6

700,4

Årets investering

359,5*

188,4

148,0

255,5

Omklassificering

7,0

0,0

0,0

0,0

-3,8

-183,9

-3,0

-1,9

Årets avskrivning

-157,2

-150,6

-160,2

-170,0

Årets förändring

205,5

-146,2

-15,2

83,6

Utgående bokfört inventarievärde

861,7

715,6

700,4

784,0

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående bokfört inventarievärde

Årets avyttring

* Av 2014 års investeringar utgör 179,9 miljoner kronor köp av tåg från Jönköpings Länstrafik AB.
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2014
Not 11 Realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar

2015

2016

2017

Reavinst vid försäljning av immateriella anläggningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Reavinst vid försäljning av fastigheter

3,2

0,0

3,7

16,6

Reavinst vid försäljning av inventarier

0,7

3,0

0,3

0,9

Reaförlust vid försäljning av immateriella anläggningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Reaförlust vid utrangering av immateriella anläggningar

0,0

0,0

-39,0

-1,1
0,0

Reaförlust vid försäljning av fastigheter

0,0

0,0

-0,5

Reaförlust vid försäljning av inventarier

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Reaförlust vid utrangering av inventarier

-1,9

-5,7

-2,8

-1,9

1,9

-2,8

-38,4

14,6

Fordon: traktorer, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner,
ambulanser, fyrhjulingar, åkgräsklippare och bilar m.m.

2,5

3,7

0,1

0,7

Fordon: tåg

0,0

177,4

0,0

0,0

Kabelsensorer, kopplingsboxar digital tandvårdsutrustning,
scannrar, kopiatorer

0,0

0,0

0,1

0,0

Dialysmaskiner, kemiinstrument, röntgenutrustning,
labutrustning, övr sjukvårdsutrustning

0,1

0,0

0,2

0,3

Byggnader och mark

3,7

0,0

3,5

32,3

Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar

6,2

181,2

3,9

33,3

Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av
anläggningar
Not 12 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar
TvNo Textilservice AB, aktier

1,470

1,470

1,470

1,470

Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB, aktier

0,375

0,000

0,000

0,000

-0,375

0,000

0,000

0,000

Kust till Kust AB, aktier

0,015

0,015

0,015

0,015

Samtrafiken i Sverige AB, aktier

0,030

0,030

0,030

0,030

AB Transitio, aktier

1,000

1,000

1,000

1,000

Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier

0,490

0,490

0,490

0,490

Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier

1,000

1,000

1,000

1,000

Inera AB, aktier

0,150

0,150

0,150

0,005

Smålands Turism AB, aktier

0,300

0,300

0,300

0,300

Reftele Biogas AB, aktier

0,020

0,020

0,020

0,020

LFF Service AB, aktier

0,001

0,001

0,001

0,001

RJL Älghunden 4 AB, aktier

0,000

0,000

0,000

114,692

Andelar i bostadsrättsföreningar

0,131

0,131

0,131

0,131

Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

7,287

49,743

49,743

49,743

Övriga andelar

5,904

5,000

3,286

3,236

Övriga långfristiga fordringar

1,369

0,999

0,899

0,799

19,167

60,349

58,535

172,932

174,9

187,2

192,9

170,1

48,0

35,1

0,0

0,0

Nedskrivning aktier Länsteknikcentrum pga likvidation

Summa
Not 14 Kortfristiga fordringar
Kund-och vårdavgiftsfordringar
Fordran på staten avseende kömiljard/tillgänglighet- och
samordningsmiljard/professionsmiljard
Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag

123,5

74,6

140,2

151,9

Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan

114,2

107,9

114,7

101,2

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning)
Övriga upplupna intäkter
Summa

16

12,3

11,2

8,1

6,7

159,2

187,1

203,1

224,0

7,3

15,5

26,9

0,0

94,8

100,1

86,3

85,7

734,2

718,7

772,1

739,6

FINANSIELLA RAPPORTER

2014

2015

2016

2017

3 450,2

3 752,4

3 969,3

4 235,0

40,4

220,2

27,4

32,3

Not 15 Finansiella placeringar och kassa, bank
Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel
Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel
Orealiserade kursförluster pensionsmedel

0,0

0,0

0,0

-24,8

Summa pensionsmedelsplaceringar

3 490,6

3 972,6

3 996,7

4 242,4

Egen förvaltning, rörelseplaceringar

1 803,6

1 535,2

1 850,5

1 589,0

Orealiserade kursförluster rörelseplaceringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa rörelseplaceringar

1 803,6

1 535,2

1 850,5

1 589,0

Summa kortfristiga placeringar

5 294,2

5 507,9

5 847,2

5 831,3

Bank pensionsmedel

211,2

0,0

62,7

8,1

Kassa, bank

237,5

580,9

365,5

519,1

Summa Kassa, Bank
Summa finansiella placeringar och kassa, bank

448,7

580,9

428,1

527,2

5 742,9

6 088,8

6 275,3

6 358,5

-978,4

-644,7

-252,9

63,3

333,7

391,8

316,2

365,7

-644,7

-252,9

63,3

429,0

Not 16 Eget kapital
Ingående eget kapital justerat i enlighet med rättvisande
pensionsredovisning *
Årets resultat enligt rättvisande pensionsredovisning
Utgående eget kapital enligt rättvisande
pensionsredovisning

* Ingående eget kapital justerades 2005 med -3.714,6 miljoner kronor i enlighet med rättvisande pensionsredovisning.
Not 17 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande
8 335,3

8 421,3

8 460,5

8 502,2

-249,3

-257,0

-261,1

-272,4

202,4

162,0

178,2

187,3

1,3

5,7

1,2

0,0

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension
eller visstidspension exkl löneskatt

11,4

6,4

7,7

1,0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt

56,5

100,8

61,5

166,2
3,0

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension,
visstidspension och löneskatt
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt
Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas
ålderspension/livränta exkl löneskatt
Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65
år/tillägg FÅP exkl löneskatt

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt
Bromseffekter exkl löneskatt
Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt
(se redovisningsprinciper)
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension
och visstidspension
Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser är
respektive år

3,2

4,7

3,3

-13,9

0,0

0,0

0,0

57,6

9,0

42,6

-33,9

16,8

7,7

8,1

12,4

8 421,3

8 460,5

8 502,2

8 565,9

96,0%

96,0%

97,0%

97,0%

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de
anställda, vilken framgår av not 20.
Regionen har för närvarande sju förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser Förtroendevalda) varav fem
med rätt till visstidspension eller avgångsersättning.
I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med visstidspension eller avgångsersättning, då nuvarande individuella avtal
löper ut 2018-12-31, tillkommer en per 2017-12-31 intjänad kostnad på 13,0 miljoner kronor inklusive löneskatt respektive
arbetsgivaravgift.
Regionen har även sju förtroendevalda som omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL. Om alla dessa avtal skulle falla ut
2018-12-31, tillkommer en kostnad på 3,0 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgift.
Dessa visstidspensioner, avgångsersättningar och omställningsstöd ingår i ansvarsförbindelsen enligt not 21.
För förtroendevalda enligt PBF och OPF har till och med 2017-12-31 intjänats ålders- och efterlevandepension eller livränta
till ett värde av 31,7 miljoner kronor inklusive löneskatt. Denna intjänade pension ingår från 2014 i pensionsavsättningarna i
balansräkningen enligt not 17.
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2014

2015

2016

2017

Not 18 Övriga avsättningar
Ingående avsättning

0,0

0,0

22,2

16,1

Avsättning till regionala utvecklingssatsningar
(Regionförbundets egna kapital)

0,0

22,2

0,0

0,0

Upplösen avsättning regionala utvecklingsinsatser

0,0

0,0

-22,2

0,0

Avsättning infrastrukturbidrag Trafikverket

0,0

0,0

16,1

0,0

Utgående avsättning

0,0

22,2

16,1

16,1

354,3

137,3

82,7

81,1

57,3

-51,9

3,5

0,8

3,7

1,4

0,0

0,0

-56,1**

0,0

-1,3

0,0

-4,6

-4,2

-3,7

-4,0

Not 19 Långfristiga skulder
Ingående skuld
Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys*
Årets investeringsbidrag som ej investerats (ökning av lång
skuld enligt kassaflödesanalys) **
Under året använda investeringsbidrag enligt
kassaflödesanalys som erhållits tidigare år
Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas
nyttjande (minskning av lång skuld enligt kassaflödesanalys)
Överföring från långfristig skuld till kortfristig skuld.
Utgående långfristig skuld

-217,3

0,0

-0,1

-3,7

137,3

82,7

81,1

74,2

* Investeringsbidrag 2014 avser Trafikverket för spårfordron 56,1 miljoner kronor och hållplatsbidrag länstrafiken 1,2 miljoner
kronor.
* Investeringsbidrag 2015 avser Ljungbergsfonden 1,4 miljoner kronor, Davidsonska donationen 0,2 miljoner kronor och
FOU-plattform 0,1 miljoner kronor samt "sålda" investeringsbidrag på 53,6 miljoner kronor avseende sålda tåg.
* Investeringsbidrag 2016 avser störningfilter tåg 1,2 miljoner kronor, Lustgasdestruktion Naturvårdsverket 1,4 miljoner
kronor, varav 0,4 miljoner kronor erhölls 2015 samt reservkraft 0,9 miljoner kronor som erhölls 2015.
* Investeringsbidrag 2017 avser parkeringsplats Gislaveds kommun 0,8 miljoner kronor.
** 2012 och 2013 erhölls bidrag från Trafikverket avseende tåg på 53,4 respektive 2,7 miljoner kronor, vilket investerades
2014.
2014 erhölls 3,7 mnkr i donation till Värnamo. Dessa behöver ej användas till investeringar varför de 2017 överförts till
kontogrupp 29.
2015 erhölls 1 miljon kronor till extra reservkraft Rosenlund samt 0,4 miljoner kronor lustgasdestruktion Eksjö som
investerades 2016.
Not 20 Kortfristiga skulder
Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning)

56,7

1,7

34,4

58,9

Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter,
källskatt, löneskatt och mervärdesskatt

382,5

393,0

409,4

432,8

Leverantörsskulder

723,9

742,5

784,6

826,9

Skuld till personalen (löner,semester, jour och komp)

326,4

339,1

343,1

352,7

Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension

201,3

172,4

180,8

190,2

Förskottsbetalt tillfälligt flyktingstöd för 2016

0,0

54,3

0,0

0,0

Återbetalning läkemedelsbidrag avseende vinst/förlustdel
samt statens del av rabattåterbäring

0,0

0,0

0,0

14,3

Övriga förutbetalda intäkter *

186,4

227,1

231,4

198,2

Övriga korta skulder, upplupna kostnader

103,9

116,3

146,1

154,0

Kortfristig del av långfristig skuld (avser överföring LÖF
revers, vilken löstes 2015)

217,3

0,0

0,0

0,0

2 169,5

2 055,0

2 139,2

2 224,8

- Etableringsbidrag regionalt resurscentrum

0,0

0,0

0,0

0,6

- Rehabgaranti

4,7

4,7

4,7

4,7

17,5

14,4

15,9

18,1

9,5

8,4

0,0

0,0

-Frisktandvård

44,8

53,0

59,0

3,7

-hyresintäkter

4,2

4,2

4,5

3,7

Summa
* Övriga förutbetalda intäkter avser:

-Psykiatrisatsningar
-Bättre liv sjuka äldre
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- utmärkelser/priser

2014
0,2

2015
0,2

2016
0,1

2017
0,1

- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken

31,8

26,4

28,0

28,0

- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling

0,0

40,5

48,7

56,3

- Naturbruksgymnasiernas ackumulerade resultat, skuld till
kommunerna

0,0

0,0

0,0

6,2

- övriga, främst villkorade projektbidrag
Summa

73,7

75,3

70,6

76,8

186,4

227,1

231,4

198,2

** Redovisningsrutinen avseende frisktandvården har ändrats under 2017, så att endast respektive månads fakturor skapas.
Tidigare skapades fakturor för hela 3-årsperioden varför stora delar redovisades som förskottsbetalda intäkter. Nu endast
årsfakturorna som är förskottsbetalda.
Not 21 Borgensåtagande/ansvarsförbindelse
Smålands Turism AB

2,0

2,0

2,0

2,0

TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel

12,8

12,7

11,4

10,6

Transitio, garanterat av Region Jönköpings län enligt
proprieborgen efter regress *

27,3

45,9

44,3

43,2

Visstidspensioner eller avgångsersättning enligt PBF samt
omställningsstöd enligt OPF-KL, förtroendevalda

14,4

13,8

17,0

16,0

Summa
56,5
74,4
74,8
71,9
* Borgensbeloppet enligt not 21 avser regionens egna tåg. Utöver detta har regionen tillsammans med övriga
landsting/regioner solidariskt påtecknat borgensförbindelse för 4,357 miljarder kronor, med regressrätt där regionen av
Transitio kan krävas på 1,951 miljarder kronor, men där regressrätten gör att regionen kan kräva övriga landsting/regioner på
deras andel.
Regionen är som försäkringstagare delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt § 5 i
bolagsordningen gäller att "Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit".
För Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 493 miljoner kronor 2017.
Not 22 Externa kostnader enligt blandmodell
Löner

3 666,4

3 828,4

3 943,6

4 112,7

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar

1 116,9

1 166,8

1 222,7

1 273,3

Pensionskostnader

593,5

559,8

589,2

609,6

Kostnad för särskild löneskatt

146,8

141,4

150,6

152,2

Övriga personalkostnader
Kostnader för köpt verksamhet med mera
Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa

95,2

93,0

96,4

101,7

2 418,5

2 503,5

2 757,4

3 001,8

959,2

1 042,6

1 099,3

1 121,8

1 514,8

1 590,9

1 677,1

1 739,1

344,0

369,2

385,4

398,2

44,5

104,7

55,6

141,2

10 899,8

11 400,3

11 977,3

12 651,5

Not 23 Finansiella intäkter och kostnader enligt
blandmodell
Utdelning på aktier och andelar

10,3

12,9

20,9

17,7

Ränteintäkter

99,1

103,7

89,2

97,4

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

1,1

82,8

218,7

131,1

145,1

Återföring av nedskrivna aktier och andelar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar

7,3

0,0

0,0

0,0

Realiserade valutakursvinster

0,0

0,2

0,1

0,1

10,5

9,1

10,9

11,2

210,1

344,5

252,2

272,6

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
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2014
0,0

2015
0,0

2016
0,0

2017
0,0

Ränta på LÖF-revers

2,8

0,9

0,0

0,0

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga
finansiella kostnader

3,2

5,6

5,5

2,8

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar

0,0

0,0

0,0

24,8

Nedskrivning av finansiella anläggningstilgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Realiserade valutakursförluster

0,0

0,4

0,3

0,3

38,5

53,9

36,5

86,2

0,0

43,8

13,3

27,0

44,5

104,7

55,6

141,2

165,6

239,8

196,6

131,4

2 786,8

3 030,6

3 235,7

3 433,5

Rips-effekt av sänkt diskonteringsränta enligt blandmodellen

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt
Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Summa finansiella kostnader
Summa finansnetto
Not 24 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension,
visstidspension och löneskatt
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt

-53,0

-57,1

-60,7

-64,7

Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas
ålderspension/livränta exkl löneskatt

202,4

162,0

178,2

187,3

1,3

5,7

1,2

0,0

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension
eller visstidspension exkl löneskatt

11,4

6,4

7,7

1,0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt

31,0

43,4

29,4

69,4

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt

3,2

4,7

3,3

3,0

Bromseffekter exkl löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt (se
redovisningsprinciper)

0,0

0,0

0,0

0,0

47,6

40,0

38,6

47,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 030,6

3 235,7

3 433,5

3 677,0

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65
år/tillägg FÅP exkl löneskatt

Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt *
Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell

* 2013-års ökade avsättningar avser sänkt kalkylränta enligt RIPS med 0,75 procentenheter per gång. Detta avser en
jämförelsestörande post som enligt blandmodellen påverkat resultatet negativt.
Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per
förmån
Individuell del för 1998 och 1999

2014

2015

2016

2017

190,8

190,9

188,9

186,9

2 155,9

2 324,6

2 485,9

2 687,7

Pension till efterlevande

12,6

14,6

14,0

13,1

PA-KL pensioner

39,4

37,6

38,1

36,2

GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF**

40,3

36,2

36,2

35,3

Förmånsbestämd Ålders Pension

Särskild löneskatt
Summa

591,7

631,7

670,3

717,9

3 030,6

3 235,7

3 433,5

3 677,0

* Förändring 2013 avseende sänkt RIPS-ränta för blandmodellen återfinns inom respektive förmån.
** GP är Garantipensioner / SÅP är Särskilda Ålderspensioner / SAP är Särskilda Avtalspensioner / VP är Visstidspensioner /
PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda
Not 25 Balanskravsresultat

2014

2015

2016

2017

Årets resultat enligt blandmodellen

175,8

226,0

160,1

185,9

-3,9

-3,0

-4,0

-17,5

- reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar
+ orealiserade förluster i värdepapper
Årets balanskravsresultat
balanskravsunderskott från tidigare år
Balanskravsunderskott att återställa
Balanskravsredovisningen är justerad i enlighet med Rådet
för kommunal redovisnings information från oktober 2015.
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0,0

0,0

0,0

24,8

172,0

222,9

156,1

193,2

-106,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Systemmätetal, mål och resultat 2017

ÅR 2017

Resultatet 2017 är bättre än 2016 (+)
Resultatet är i nivå med 2016 (0)
Resultatet är sämre än 2016 (-)
Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
Målet är inte uppfyllt
Gränsvärden för måluppfyllelse

Resursfördelningso
mråde
Perspektiv
Primärvård
Medborgare
och kund

Systemmätetal
Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som kommit fram på telefon samma
dag

Mål
100%

Resultat 2017- Resultat 201612-31
12-31
2017/2016
100%
100%
(0)

Måluppfyllelse Grönt
>99 - 100 %

Gult
>95 - 99 %

Rött
0 - 95 %

>90 - 100 %

>80 - 90 %

0 - 80 %

>80 - 100 %

>70 - 80 %

0 - 70 %

>80 - 100 %

>70 - 80 %

0 - 70 %

>90 - 100 %

>70 - 90 %

0 - 70 %

>90 - 100 %

>70 - 90 %

0 - 70 %

>90 - 100 %

>70 - 90 %

0 - 70 %

>90 - 100 %

>75 - 90 %

0 - 75 %

>90 - 100 %

>80 - 90 %

0 - 80 %

Förbättring

Oförändrat

Försämring

>90 - 100 %

>70 - 90 %

0 - 70 %

Ökat mer än
2%-enheter
eller över
55%
96-100%

+/- 2%enheter

91-95%

Minskat mer
än 2%enheter eller
under 47%
0-91%

>20%

15-20%

0-15%

>90 - 100 %

>80 - 90 %

0 - 80 %

>90 - 100 %

>80 - 90 %

0 - 80 %

>90 - 100 %

>80 - 90 %

0 - 80 %

0

1-200

>201

>50 - 100 %

>30 - 49 %

0 - 29 %

>50 - 100 %

>30 - 49 %

0 - 29 %

Minskning

Ökning <10% Ökning
>10%

>90-100%

>80 - 90 %

g
Primärvård

Medborgare
och kund

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter (kvinnor och män) som fick
komma inom fem dagar

90%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård, andel patienter (kvinnor och
män) som fick komma inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk vård)

80%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom specialiserad vård, andel patienter
(kvinnor och män) som fick en operation eller åtgärd inom 60 dagar

80%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Faktisk väntetid till besök inom barn- och ungdomspsykiatri, andel patienter
(flickor och pojkar) som erhållit nybesök inom 30 dagar från remissdatum

90%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri där utredning påbörjats inom 30 90%
dagar från beslut

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi, andel patienter
(kvinnor och män) som fick komma inom 30 dagar

90%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar (kvinnor och män)

90%

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Genomförda återbesök inom måldatum

Specialiserad vård

Medborgare
och kund

Kundtillfredställelse, resultat i nationell patientenkät

Tandvård

Medborgare
och kund

Andel 19-åriga kvinnor och män som är kariesfria

Tandvård

Medborgare
och kund
Medborgare
och kund

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten
Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som fått
eventuell tandvård utförd

Bättre än
2016

Medborgare
och kund

Nöjda patienter. Fördelat på kvinnor och män.

Totalt 84%,
vara kvinnor
83,8% och män
85,1%
Totalt 75%,
varav kvinnor
76,3% och män
72,3 %
Totalt 75%,
varav kvinnor
74,9% och män
74,8%
Totalt 73%,
varav flickor
75,2% och
pojkar 71,9%
Totalt 48%,
vara flickor
58,8% och
pojkar 37,2%
Totalt 83%
varav Radiologi
90% och
Klinfys 49%

Totalt 86,2%,
vara kvinnor
85,7% och män
86,8
Totalt 80%,
varav kvinnor
81,3% och män
78,1%
Totalt 77,8%,
varav kvinnor
77,3% och män
78,3%
Totalt 91,5%,
varav flickor
91,4% och
pojkar 91,5%
Totalt 51,6%,
vara flickor
53,8% och
pojkar 50,4%
Totalt 85%
varav Radiologi
90% och
Klinfys 54%

(-)

Totalt 80%,
varav kvinnor
79% och män
82%
Nytt mått 2017

(-)

y
(-)

y
(-)

y
(-)

y
(-)

R
(-)

y

Folkhälsa och sjukvård

Tandvård

Tandvård

Medborgare
och kund

Andel av revisionspatienter (kvinnor och män) som har frisktandvårdsavtal.

Tandvård

Medborgare
och kund

Tandvård

Medborgare
och kund

Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180
dagar.
Andel revisionspatienter som fått tid till undersökning och behandling inom
180 dagar från måldatum
Specialisttandvården: Andel akuta remisspatienter som väntat mindre än 7
dagar
Specialisttandvården: Antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar

Medborgare
och kund

Tandvård

Medborgare
och kund

Primärvård

Process och
produktion

Andel 40-, 50-, 60 och 70-åringar som genomgått hälsosamtal

Primärvård

Process och
produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal

Specialiserad vård

Process och
produktion

Antal skador per 1000 vårddagar

Specialiserad vård

Process och
produktion
Process och
produktion

Vårdprevention. Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior Alert erhållit
förebyggande åtgärd
Medicinska resultat - öppna Jämförelser

Tandvård

Ekonomi

Produktionspoäng per arbetad timma (folktanvårdens allmäntandvård)

FS

Ekonomi

Ekonomi i balans

Specialiserad vård

y
(n)

R
Jämförelser
med tidigare
års mätning
kan ej göras
eftersom
konceptet för
nationell
patientenkät
har förändrats.
Totalt 46,2%,
varv kvinnor
46,3% och män
46,1%
94%

(n)

(-)

R
(+)
G

Tandvård

Tandvård

Totalt 78%,
varav kvinnor
76,3% och män
79,4%
90%
Totalt 68%,
varav kvinnor
70,9% och män
64,6%
Förbättrat
Jämförelser
resultat
med tidigare
mot
års mätning
föregående
kan ej göras
mätning
eftersom
konceptet för
nationell
patientenkät
har förändrats.
45%
Totalt 42%,
varav kvinnor
43,0% och män
41,4%
90%
95%
Totalt 50%,
varav kvinnor
47% och män
54%
96%

Totalt 51%,
kvinnor 48%,
män 55%

(-)

100%
(folktandvå
rd)
Totalt 22%,
22%
varav kvinnor
23% och män
21%
90%
27%

98%

(-)

Totalt 20,8%,
varav kvinnor
22,2% ochmän
19,1%
Nytt mått 2017

(+)

90%

Nytt mått 2017

(n)

Y

g

g
(n)
r

62%

r
90%

100%

Nytt mått 2017

(n)
g

0

587

Nytt mått 2017

(n)

Totalt 42,4%,
varav kvinnor
46,5% och
män 38,4%
50%
Totalt 33%,
varav mammor
38% och
pappor 28%
Minskning 16,1
skador/1000
vårddagar
(minskning)
90%
79%

Totalt 35,8%,
varav kvinnor
39,6% och män
32,2%
Totalt 38,3%,
varav mammor
43,7% och
pappor 32,7%
17,0
skador/1000
vårddagar
(ökning)
Nytt mått 2017

(+)

Förbättra
63%
läget för 60
% av
indikatorer
na
avseende
medicinska
resultat för
både
kvinnor
och män
Förbättring Förbättring 3%
jämfört
med 2016

Går inte att få
fram
jämförande
resultat.
Resultaten är
dock fortsatt
mycket goda.

(n)

Försämring
med 1,85%

(+)

r
50%

y
(-)

y
(+)

g
(n)

0 - 80 %

r
Förbättrat för >50 - <60 %
minst 60 % av
indikatorerna

g
Öka jämfört
med 2016

Oförändrat
Minskning
jämfört med jämfört med
2016 (+/- 1 %) 2016

Målet nått

Negativ
avvikelse
mellan 0 och
1%

g

Budget i
balans

-0,60%

< 50 %

-0,46%

(-)

y

Negativ
avvikelse på
>1 %

Gränsvärden för måluppfyllelse
Resursfördelningso
mråde
Perspektiv
Utbildning
Medborgare
och kund

Resultat 2017- Resultat 2016Mål
12-31
12-31
2017/2016
1,0 stycken 0,94
1,1
(-)

Systemmätetal
Förstahandssökande kvinnor och män i förhållande till antal utbildningsplatser
(gymnasieskolan)

Utbildning

Medborgare
och kund

Sökande kvinnor och män per utbildningsplats (Folkhögskolan)

2,0 stycken Totalt 2,8, vara 2,5
kvinnor 1,72
och män 1,08

(+)

Utbildning

Medborgare
och kund

Andel nöjda elever, kvinnor och män (gymnasieskolan)

80%

Utbildning

Medborgare
och kund

Andel nöjda deltagare, kvinnor och män (folkhögskolan)

80%

Kultur

Publik vid Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira inklusive Teateri

Mer än 70
000 helår
Mer än 30
000 helår
Mer än 25
000 helår
100%

Trafik och
infrastruktur

Medborgare
och kund
Medborgare
och kund
Medborgare
och kund
Medborgare
och kund
Medborgare
och kund

Trafik och
infrastruktur

Medborgare
och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik - resenärer

73%

Trafik och
infrastruktur

Medborgare
och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor

85%

Trafik och
infrastruktur
Utbildning

Medborgare
och kund
Process och
produktion

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - Prisvärdhet

50%

Andel elever som slutför sin utbildning (naturbruk) med godkänd examen

95%

Utbildning

Process och
produktion

Andel deltagare som slutför sin kurs inom folkhögskolan

85%

Kultur

Process och
produktion
Process och
produktion
Process och
produktion

Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt

Process och
produktion
Lärande och
förnyelse
Lärande och
förnyelse

Antal påstigande / mil (regional trafik)

130
tillfällen
100
292
tillfällen
Resandeök -0,1%
ning 3,5%
exkl
skolresor
8,9 stycken 9,2

Utbildning

Ekonomi

Ekonomi i balans

Ej
överstiga
budget

Överskott med Överskott med
10%
10,2%

(0)

Kultur

Ekonomi

Ekonomi i balans

Ej
överstiga
budget

Negativ
avvikelse med
5,2%

Överskott med
0,1%

(-)

Kultur

Ekonomi

Egenfinansieringgrad Smålands Musik och Teater

16%

16%

Nytt mått 2017

(n)

Måluppfyllelse Grönt
1,0 eller fler

Gult
0,85-0,99

Rött
<0,85

2,0 eller fler

1,7-1,9

<0,1,7

80-100%

70-79%

0-69%

80-100%

70-79%

0-69%

65 000 - 70
000 (ÅR)
27 000 - 29
999 (ÅR)
21 875 - 24
999 (ÅR)
70-99% (ÅR)

(n)

70 001 eller
fler (ÅR)
30 000 eller
fler (ÅR)
25 000 eller
fler (ÅR)
100% eller
mer (ÅR)
60% eller mer

0 - 64 999
(ÅR)
27 000 eller
mindre (ÅR)
0 - 21 874
(ÅR)
69% eller
lägre (ÅR)
49% eller
mindre

(n)

73% eller mer 60-72%

59% eller
mindre

(-)

85% eller mer 70-84%

69% eller
mindre

(n)

50% eller mer 40-49%

(+)

95-100%

85-94%

39% eller
mindre
0-84%

85-100%

75-84%

0-74%

>130

110-129

Lägre än 110

>100

85-99

Lägre än 85

Ökning med
3,5 % eller
mer

Ökning med 0- Minskning
3,4 %
av antal
resande

8,9 eller fler

7,1-8,8

0-7,0

90-100%

85-89%

0-84%

1,8eller fler

ej aktuell

1,7 eller
lägre

y

g

Kultur
Kultur
Kultur

Regional utveckling

Kultur
Trafik och
infrastruktur

Trafik och
infrastruktur
Utbildning
Utbildning

Publik Smålands Musik och Teater - produktion utanför Kulturhuset Spira
inklusive Teateri
Publik vid föreställningar riktade till barn och ungdom inklusive Teateri
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturell
verksamhet
Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik - alla länsbor

Samverkanstillfällen med civilsamhället
Antal resor

Totalt 88%,
vara kvinnor
86% och män
89%
Totalt 95%,
vara kvinnor
97% och män
91%
75 335

92%

(-)

95%

(0)

70 490

(+)

28 080

49 086

(-)

31 651

44 406

(0)

g

g
g
y
g

100%

100%

(0)
g

60%

Uppgift saknas 50 % tot varav
2017
50 % kvinnor
och 49 % män
Uppgift saknas 67 % tot varav
2017
66 % kvinnor
och 69 % män
Totalt 81%,
Totalt 83%,
varav kvinnor varav kvinnor
82% och män 84% och män
77%
80%
Uppgift saknas 49%
2017
Totalt 78%
68%
varav kvinnor
85% och män
65%
Totalt 81%
86%
varav kvinnor
89% och män
67%
141
145

50-59%

y

r
(-)

y
(0)
g

78

(+)

9,8%

(-)

9,2

(0)

g

r
g

Andel lärare med ämnes och pedagogisk behörighet (gymnasiet)

90%

93%

91%

(+)

Lärartäthet. Antal årstjänster per 1000 deltagarveckor (Folkhögskola)

1,80

1,80

Nytt mått
2017

(n)

g
g
Målet nått

g

r

Negativ
avvikelse
mellan 0 och
1%
Målet nått
Negativ
avvikelse
mellan 0 och
1%
16% eller mer <16%

Negativ
avvikelse på
>1 %

Målet nått

Negativ
avvikelse
mellan 0 och
1%
ökning med
16,26-16,50

Negativ
avvikelse på
>1 %

60% eller
lägre

61-62%

63% eller
högre

>90 - 100 %

>80 - 90 %

<80 %

Negativ
avvikelse på
>1 %
<15%

g
Trafik och
infrastruktur

Ekonomi

Ekonomi i balans

Ej
överstiga
budget

Negativ
avvikelse med
4,8%

Negativ
avvikelse med
5,7%

(+)

Trafik och
infrastruktur

Ekonomi

Kostnad / resenärkilometer (serviceresor)

16,42 kr/km

16,25 kr/km

(-)

Trafik och
infrastruktur

Ekonomi

Skattefinansiering (allmän trafik)

Inte öka
mer än
index
målvärde
16,25
60%

63,5%

Nytt mått
2017

(n)

Verksamhetsgemensamma
mätetal

Process och
produktion

94%

(+)

Verksamhetsgemensamma
mätetal

Medarbetare

Medarbetarsamtal

Verksamhetsgemensamma
mätetal

Medarbetare

Sjukfrånvaro för kvinnor och män

Verksamhetsgemensamma
mätetal

Medarbetare

Verksamhetsgemensamma
mätetal

Ekonomi

r

Avtalstrohet

90%

ökning med
högst index
(16,25)

ökning med
16,51 eller
mer

y

95%

r

g
90%

Verksamhetsgemensamma

Totalt 91%
varv kvinnor
91 % och män
90 %
Ska inte
Totalt 4,9 %,
öka jämfört varav kvinnor
med
5,5 % och män
samma
2,6 %
period förra
året

Totalt 89 %,
varav kvinnor
89 % och män
90 %
Totalt 5,1 %,
varav kvinnor
5,7 % och män
3,0 %

(+)

Kompetensutvecklingsplan

90%

(+)

Finansiellt resultat (organisation) Ackumulerad budgetavvikelse mnkr

Budget i
balans

Totalt 83 %,
varav kvinnor
83 % och män
82 %
42 mnkr

Totalt 85%,
varav kvinnor
86% och män
84%
195,7 mnkr

>=90 - 100 % 75 - 89 %

0-74%

<5,1 %, För
kvinnor
<5,7%, För
män <3,0%

Kvot högre
än 1,05

g
(+)

g

Når ej målet,
men högst en
kvot på 1,05
vid värde
2017/ värde
2016

>=90 - 100 % 75 - 89 %

y
(+)
g

0-74%

Systemmätetal, mål och resultat

ÅR 2017

MÅLUPPFYLLELSE

Summa

2017

Andel

Antal mål som är uppfyllda

25

47%

Antal mål som är delvis uppfyllda

16

30%

Antal mål som är inte uppfyllda

12

23%

Antal mål som kunnat mätas

53

Antal mål som inte kunnat mätas

77%

4

Totalt antal mål

57

Förändringar av resultat mellan 2017 och 2016

Antal mål

Andel av måtten

Resultat är bättre än 2016

(+)

16

37%

Resultat är i nivå med 2016

(0)

7

16%

Resultat är sämre än 2016

(-)

20

47%

Antal resultat som kan jämföras

Mått som är nya eller som ej kan jämföras

43

(n)

14

53%

Patientsäkerhetsberättelse
2017

Region Jönköpings län

Axel Ros, chefläkare
Region Jönköpings län
Box 1024, 551 11 Jönköping
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1 Sammanfattning
Patientsäkerhet är ett viktigt utvecklingsområde för Region Jönköpings län, med ambitionen
resultat i världsklass. Det övergripande målet är att minska antalet vårdskador. Arbetet med
patientsäkerhet har en lång och stark tradition i Region Jönköpings län. Vården ska vara
personcentrerad, kunskapsbaserad och organiserad för patientsäkerhet. Säker vård - alla
gånger med dess 16 fokusområden är det väl etablerade arbetssättet för verksamheternas
arbete och det fortsätter att utvecklas och förbättras med vårdens utveckling. En ny strategi
för arbetet med patientsäkerhet har implementerats. Strategin ska vägleda vårt arbete så att
vi ännu bättre kan hantera dynamiken i den komplexa vården.
Patientsäkerhetsarbetet har 2017 fortsatt med fullt engagemang och styrka för att uppnå
ambitionen och målen. Viktiga åtgärder som vidtagits är bland många andra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete inom länsgrupperna för Säker vård - alla gånger
NEWS, ett arbetssätt för att tidigt identifiera patienter med risk för allvarlig
försämring har införts
Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning
Fortsatt spridning av metoden Gröna korset för ökad riskmedvetenhet
Arbete med vårdsamordningsprocessen mellan Region Jönköpings län och de tretton
kommunerna
Utbildningar inom Metodikum
Ett omfattande arbete med risk- och händelseanalyser
Patientsäkerhetsdialoger mellan ledning för verksamhetsområden och ledning för
verksamheterna

Överlag är resultaten för arbetet med patientsäkerhet bra, men det måste hela tiden
förbättras. För de mål som finns för patientsäkerhet i Region Jönköpings läns budget,
vårdskademätning och vårdpreventionsarbetet, nås inte målen. Andel vårdtillfällen där
vårdskador konstaterats med stickprovsmätning ligger på liknande nivå som senaste åren,
men sett över en period från det mätningarna startade 2008 ser andelen ut att ha minskat.
För vårdpreventionsarbetet, att minska risk för trycksår, fall, undernäring och dålig
munhälsa, nås inte målet om andel där man utfört åtgärder hos patienter med risk.
Andel av patienter som får trycksår minskar, och resultaten är bäst i Sverige, men andelen är
fortfarande för hög. Antibiotikaförskrivningen minskar fortsatt, nu även i slutenvårdens
förskrivning. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar, men polyfarmacin i stort
ökar. Resultaten för basala hygien- och klädregler är överlag bra.
Andel vårdrelaterade infektioner har inte kunnat redovisas för hela 2017 då statistikuttag
med Infektionsverktyget inte har kunnat göras för helåret. Det finns problem med
överbeläggningar och utlokaliseringar, vilket ökar risken för vårdskador, men i mycket
mindre utsträckning än i de flesta andra landsting och regioner. Andelen clostridieinfektioner
ligger fortsatt något för högt.
En samlad analys av lex Maria-anmälningar, enskildas klagomål hos IVO och ärenden till
patientnämnden visar på behov av fortsatt förbättringsarbete inom många områden som
diagnostik, vård, behandling, bemötande och kommunikation. Enligt avvikelserapporteringen vet vi att viktiga förbättringsområden är läkemedelshantering, omvårdnad,
samverkan och dokumentation.
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2 Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i
patientsäkerhet.
Hälso- och sjukvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och ett bra bemötande,
samt med rätt kompetens på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. All verksamhet
ska skapa värde för medborgarna och målsättningarna ska nås med lägsta möjliga
resursinsats. För detta krävs god patientsäkerhet och att alla involverade medarbetare i olika
verksamheter och på olika nivåer har en mycket god kännedom om vad patientsäkerhet
handlar om och förstår på vilket sätt jag själv är en del av det arbetet.
För att lyckas med det är en kommunikationsstrategi för patientsäkerhet framtagen med
tillhörande handlingsplan. Den handlar dels om att skapa förtroende hos invånarna och för
omvärlden visa att Region Jönköpings län tar patientsäkerhetsarbetet på stort allvar och dels
att det bedrivs ett systematiskt arbete på alla nivåer. Men främst handlar det om att berörda
medarbetare ska ha en mycket god medvetenhet om hur det egna arbetssättet bidrar till en
hög patientsäkerhet på både mikro-, meso- och makronivå och agera utifrån det.
Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling och innebär process- och
rutinutveckling, riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och förbättrade åtgärder i
verksamheten. En viktig del är lärandet där man lär av egna och andras erfarenheter.
Strategiska angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län är:
•
•
•
•
•

Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där Säker vård alla gånger är i fokus.
Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad
erfarenhet.
Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska
vården.
Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående
och vårdpersonal).

Det övergripande målet är att minska antal vårdskador. Vårdskador ska förhindras genom ett
aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för
god vård ska finnas tillgänglig. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare.
Systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna är avgörande
förutsättningar för god patientsäkerhet.
Med en säkrare vård kan skador undvikas, samtidigt som vårdplatser och andra resurser
frigörs. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är mycket viktig för ett
gott vårdresultat. Varje patient ska känna trygghet och tillit i att vi på bästa sätt samarbetar
och samverkar i vårdkedjan och målet är att patienten hela tiden är välinformerad.
I säkerhetsarbetet behövs engagemang, team och tvärprofessionella mötesplatser i kliniska
mikrosystem. Det behövs också tillgång till experter och förbättringsmetoder för att öka
tillförlitligheten i arbetsprocesserna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje
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patient. Detta beskrivs i Säker vård – alla gånger med 16 fokusområden som utgör basen för
utvecklingsarbetet i patientsäkerhet.
Varje fokusområde innehåller ett åtgärdspaket med rutiner och riktlinjer baserade på
vetenskap och beprövad vetenskap, som beskriver hur medarbetare ska arbeta för att
minska risken för tillbud och skador. Varje fokusområde representeras av tvärprofessionella
länsgrupper med uppgift att sätta mål för området, utveckla angreppssätt, sprida kunskap
om arbetet och följa upp resultat.

Säker vård - alla gånger
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3 Organisatoriskt ansvar för
patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Huvudansvaret för patientsäkerhet följer linjeorganisationen.
Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan samt flerårsplan.
Regionstyrelsen (RS) är fullmäktiges verkställande organ och har till uppgift att leda och
samordna verksamheten. RS följer regelbundet upp verksamheten via månadsrapporter,
delårsrapporter, årsrapport samt fortlöpande information, som kan vara muntlig eller i form
av anmälningsärenden.
Regiondirektören (RD) leder operativt i enlighet med budget och flerårsplan och har ett
övergripande ansvar för all verksamhet och fördelar ansvar för arbetsuppgifter och
befogenheter till sjukvårdsdirektörer. RD leder regionens ledningsgrupp och ingår i
sjukvårdens ledningsgrupp.
Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) har som en del i sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag
övergripande ansvar för arbetet med patientsäkerhet och rutiner som påverkar
patientsäkerhet. HSD är chef för avdelningen folkhälsa och sjukvård i
regionledningskontoret. Koppling finns till chefläkare, medicinska programgrupper, Faktagrupper, ledning för de medicinska verksamhetsområdena och verksamhetschefer med
flera. HSD ingår i regionens ledningsgrupp och leder sjukvårdens ledningsgrupp.
Sjukvårdsdirektörerna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik samt Vårdcentralerna Bra Liv (primärvård) har inom sina verksamhetsområden
det övergripande ansvaret för patientsäkerheten.
Verksamhetschef, enhetschef eller motsvarande – patientsäkerhetsansvar följer
verksamhetsansvaret.
Varje medarbetare har ett patientsäkerhetsansvar i det dagliga arbetet och i det
systematiska kvalitetsarbetet, genom att delta i framtagande, utprovning och
vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.
Ansvar för samordning och stöd
På hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag
•

Chefläkare och patientsäkerhet

Chefläkare och patientsäkerhet är en sektion inom avdelningen folkhälsa och sjukvård. En av
chefläkarna är chef för sektionen. Sektionen ansvarar för övergripande sammanställning och
analys av patientsäkerhetssituationen i regionen. Den stödjer verksamheternas arbete med
patientsäkerhet utifrån chefläkares och chefsjuksköterskors arbetsuppgifter samt ansvarar
för övergripande vårdplatssamordning inklusive arbetet med daglig styrning på sjukhusen.
Sektionen organiserar patientsäkerhetsdialoger.
Chefläkarna är anställda i sektion chefläkare och patientsäkerhet och de ansvarar för att
göra lex Maria-anmälningar, företräda vårdgivaren i kontakter med Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) gällande patientsäkerhet när inte annan befattningshavare särskilt
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efterfrågas. De ansvarar också för att efter samråd med personalchef, anmäla till IVO om det
finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälsooch sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en
fara för patientsäkerheten (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 7 §).
•

Smittskydd vårdhygien

Planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet med syftet att tillsammans med
vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
•

Strama

Är en del av smittskydd/vårdhygien – arbetar med att sammanställa och aktivt förmedla
kunskap i frågor som berör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade
infektioner.
•

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén har ansvar för stöd för patientsäkerhetsarbetet kring läkemedel.
Läkemedelskommitténs ordförande samt utsedd apotekare inom
läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci ansvarar för att planera och följa upp
patientsäkerhetsarbetet. Samverkan sker med verksamhetsområden, chefläkare samt
Qulturum. Genom läkemedelsdialoger på respektive sjukhus samt samverkan med vårdval
primärvård görs planering och uppföljning inom verksamheterna.
Qulturum
Utvecklingsdirektören stödjer via Qulturum patientsäkerhetsarbetet och leder referensgrupp
för patientsäkerhet. Utvecklingsdirektör ingår i regionens ledningsgrupp samt sjukvårdens
ledningsgrupp. Qulturums ansvar är utveckling av, och stöd för, verksamheternas arbete
med patientsäkerhet.
Referensgruppen för patientsäkerhet
En länsgemensam grupp för patientsäkerhetsarbetets olika processer. Gruppen möts
regelbundet och har som huvudsaklig uppgift att bidra till utveckling av
patientsäkerhetsarbetet. I gruppen utväxlas erfarenheter och kunskaper från de olika
delarna av regionens patientsäkerhetsarbete. Referensgruppen kan bereda frågor till
sjukvårdens ledningsgrupp och de medicinska verksamhetsområdenas ledningsgrupper.
Referensgruppen har det praktiska ansvaret för innehållet, genomförandet och
uppföljningen av Säker vård - alla gånger.
I gruppen finns chefläkare, chefsjuksköterskor, patientsäkerhetssamordnare (från folkhälsa
och sjukvård/chefläkare och patientsäkerhet), utvecklingsledare för patientsäkerhet (från
Qulturum), smittskydd vårdhygien, ordförande i Strama, ordförande i läkemedelskommittén,
systemförvaltare för Synergi, företrädare för patientnämnd samt patientrepresentation. De
medicinska verksamhetsområdenas är företrädda i referensgruppen genom
utvecklingscheferna.
I Vårdcentralerna Bra Liv finns också en fokusgrupp för patientsäkerhet där chefläkare och
några verksamhetschefer regelbundet träffas för att diskutera strategiska
patientsäkerhetsfrågor.
Patientnämnden
Patientnämnden med fem ledamöter har till uppgift att stödja och hjälpa patienten i all
offentlig finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård.
Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017

8(35)

4 Struktur för uppföljning och
utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Arbete med patientsäkerhet kräver ett uthålligt systematiskt kvalitetsarbete för att
åstadkomma bästa möjliga resultat.
Uppföljning och utvärdering av resultat sker i linjeorganisationen i ledningsgrupper på alla
nivåer - kliniker, verksamhetsområde, sjukvårdens ledningsgrupp och nämnd för folkhälsa
och sjukvård.
I storgrupp sjukvård som är en arena för strategiska frågor möts regionens ledningsgrupp
och verksamhetscheferna i hälso- och sjukvården fyra gånger per år. Patientsäkerhet ingår
som tema vid varje mötestillfälle för att stärka ledningens engagemang.
De medicinska specialiteterna samverkar i medicinska programgrupper (MPG) och
länsgrupper. Uppdragen för MPG och länsgrupper är bland annat att utveckla vårdprocesser
och metoder och att arbeta med att gemensamt utvärdera, säkerställa och utveckla
kvaliteten i verksamheten. Respektive MPG rapporterar direkt till ledningen i Region
Jönköpings län i möten två gånger per år i MPG Forum. Fokus för uppföljning i MPG Forum är
god vård och medicinska resultat.
Uppföljning och utvärdering av resultat sker också i stödfunktioner som referensgruppen för
patientsäkerhet, länsgrupper i Säker vård - alla gånger, läkemedelskommittén, sektion
chefläkare och patientsäkerhet samt sektion smittskydd vårdhygien.
Inom ramen för regelbok för vårdval följs alla vårdvalsenheters patientsäkerhetsberättelser
upp utifrån patientsäkerhetslagens krav. Bedömning görs avseende hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Under ledning av chefläkare genomförs patientsäkerhetsdialoger med varje klinik och
ledningsstab för respektive verksamhetsområde en gång per år i anslutning till
verksamhetsdialog. Syftet med dialogerna är att ge verksamheten och regionledningen en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget samt det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i
verksamheten och ge möjlighet till reflektion. Patientsäkerhetsronder har genomförts på
några pilotkliniker med fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur och patientsäkerhet. Ronden
innefattar ett gruppsamtal med medarbetare i patientnära arbete samt en rundvandring.
Initieringen av förbättringsarbeten kan komma från flera håll, exempelvis från
verksamhetens eget utvecklingsarbete eller som ett ledningsinitiativ. Aktiviteter och
handlingsplaner skapas från de områden som prioriteras och följs upp på arbetsplatsträffar.
Baserat på underlag från klinikerna beskriver respektive verksamhetsområde sitt
patientsäkerhetsarbete i ledningssystemet i Stratsys. Detta ingår sedan i underlaget till
Region Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse.
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5 Hur patientsäkerhetsarbete har
bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
I arbetet med patientsäkerhet utförs många olika aktiviteter och förbättringsarbeten i alla
delar av verksamheten. Här beskrivs ett urval av det som genomförts under 2017.
Säker vård – alla gånger
Under 2017 har en genomgång gjorts avseende fokusområdens aktualitet och innehåll för
att stämma överens med Region Jönköpings läns strategiska angreppssätt för
patientsäkerhet. Ett arbete med att ta fram mätningar som på övergripande nivå visar hur
utvecklingen går har påbörjats. Målet är att varje fokusområde ska vara en levande process
som anpassas och utvecklas efter behov och nuläge för att säkra hela vårdkedjan.
Några aktiviteter inom Säker vård - alla gånger
Aktivt ledarskap
Utbildningsprogram för verksamhetschefer har utvecklats med fokus på områden som bättre
flöde, bättre personorientering och att göra rätt från början, områden som alla är viktiga för
patientsäkerheten. Patientsäkerhet är ett ämne på samtliga storgrupp sjukvård för att
engagera chefer och ledare. Chefsutbildningarna bejakar ett helhetsperspektiv kring
patientsäkerhet och bygger på ett mångårigt medvetet värdegrundsarbete.
Vårdcentralerna Bra Liv har ett koncept benämnt chefsarena. Målsättning för detta är att
utveckla och stärka framtidens chefer och ledare genom att bedriva systematisk och
framåtblickande kompetensutveckling och främja chefs- och ledarförsörjningen över tid.
Inom ramen för detta arbete är ambitionen att stärka viljan och motivationen för
säkerhetsarbetet. Ett chefstraineeprogram startade våren 2017.
Hösten 2017 startades ett nätverk för chefer. Satsningen ska ge både nya och erfarna chefer
utrymme att i dialog och nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella
frågor. Där lyfts frågor som fördjupad förståelse för chefsuppdraget och kommunikativt
ledarskap.
Medarbetarskap och säkerhet
Efter undersökningen Medarbetarskap och säkerhet hösten 2016 har arbetsplatserna
analyserat sitt resultat och använt det som underlag att förbättra och utveckla
verksamheten med fokus på att skapa ett bra psykosocialt arbetsklimat och en god
medvetenhet om säkerhet. Undersökningen ersätter den tidigare
medarbetarundersökningen Dialogen samt mätningen av patientsäkerhetskulturen. Under
året togs en minienkät fram och denna är tänkt att från och med 2018 kunna användas de år
den stora undersökningen inte genomförs.
Kommunikation
Introduktion i verktygen SBAR och Teach-back ingår i yrkesspecifika utbildningsprogram: STKvalitets- och utvecklingskursen, AT-LEKA, introduktionsutbildning för nyanställda
sjuksköterskor (RIU) samt introduktionsutbildning för utlandsutbildade läkare.
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National Early Warning Score (NEWS)
NEWS är ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner och kan
vara till hjälp för att identifiera patienter med risk för allvarlig försämring, och när man bör
kontakta IVA-kompetens (MIG-team). Införandet den 1 januari 2017 ingår i Säker vård – alla
gånger ”, område ”Tidigt upptäcka svårt sjuk – och agera”. NEWS ersätter tidigare arbetssätt
med vitala parametrar (BAS). Inför införandet hölls aulaföreläsningar för personalen på
länets tre sjukhus och berörda klinikers läkargrupper informerades. Medarbetare har kunnat
träna på poängsättningen via en framtagen e-learningskurs.
Läkemedel
Läkemedelskommittén har tillsammans med område läkemedelsförsörjning, inom ramen för
Säker vård - alla gånger fortsatt arbeta inom följande områden kring patientsäkerhet och
läkemedel:
•

•
•

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar; Cosmic - överföring av
läkemedelsordinationer, förbättra vårdövergången mellan operations- och
intensivvårdsklinikerna och övriga kliniker genom arbete med läkemedelsdelarna i
journalsystemen Cosmic och Metavision, vårdsamordning - läkemedel.
Förebygga fel med högriskläkemedel; RIU – utbildning i läkemedelshantering för
nyanställda sjuksköterskor, extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
Läkemedelsrelaterade problem; minskad polyfarmaci i syfte att minimera
läkemedelsrelaterade problem, ordnat införande

Arbetet bedrivs till stor del genom apotekare anställda inom område läkemedelsförsörjning,
i nära samarbete med personal på aktuella vårdenheter samt rapporteras och förankras i
kommittén.
Vårdprevention
Arbetet med vårdprevention ska stärka angreppssätten vad gäller fall, undernäring, trycksår
och munhälsa. Patienter som är 65 år eller äldre riskbedöms enligt riktlinjer och vid behov
vidtas åtgärder. Registrering sker i det nationella kvalitetsregister Senior alert. En
handlingsplan är framtagen för arbetet med vårdprevention och riktlinjer är reviderade.
Smittskydd vårdhygien
Viktiga arbetsuppgifter har varit:
•

•
•
•
•

Följsamhetsmätningar genomförs varje månad avseende basala hygienrutiner och
klädregler. Ett förbättringsprojekt för hygienobservatörer har genomförts med syfte
att öka antalet mätande enheter och att få ökad kunskap om hygienobservatörernas
möjlighet att utföra sitt uppdrag, minska antalet vårdrelaterade infektioner och öka
patientsäkerheten.
Koncept med utbrottsgrupper där man med kort varsel sammankallar alla viktiga
aktörer för att snabbt genomföra åtgärder som begränsar smittspridningen.
Inga utbrott av multiresistenta bakterier förekom i hälso- och sjukvården i Region
Jönköpings län under 2017. Däremot var det en ovanligt besvärlig calicisäsong som
föranledde att utbrottsgrupper fick sammankallas.
För att förbereda vården inför en ny calicisäsong genomfördes tre stora
utbildningstillfällen i länet i oktober. Detta är en utbildning som nu planeras årligen.
Ett par opererande verksamheter har fått särskilt stöd av smittskydd vårdhygien och
Strama för att utreda postoperativa infektioner och identifiera förbättringsåtgärder.

Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017

11(35)

Strama
Viktiga arbetsuppgifter har varit genomförande av antibiotikaronder som ett projekt.
Utvärdering visar en positiv effekt där projektets ”mottagare” i stor utsträckning uppfattade
ronderna som värdefulla. Arbetssättet föreslås nu bli permanent.
Antalet digitala vårdmöten har ökat stadigt och bland kontaktorsakerna dominerar olika
infektionstillstånd. En journalgranskning har gjorts av de två största aktörernas följsamhet till
FAKTA vid handläggning av pneumoni samt tonsillit. Resultatet pekade på behov av
förbättringar i flera avseenden. Kvalitetskriterier för digitala vårdmöten är nu framtagna i
Region Jönköpings län och ligger till grund för den fortsatta uppföljningen.
Kvarvarande urinkateter
Gemensamma riktlinjer KAD - bara när det behövs används inom slutenvårdsavdelningar.
Riktlinjerna är numera nationella och publicerade i Vårdhandboken. Ansvariga coacher finns
i verksamheterna för att stödja arbetet och mäta följsamheten. För att nå målet att 80 % av
alla med risk för urinretention ska hanteras enligt riktlinjer, mäts följsamhet till riktlinjer
varje månad på alla vårdavdelningar. För att ytterligare säkra att riktlinjen att överrapportera
kateterbärare till hemsjukvården följs har enkät varit ute i primärvården. Urologkliniken har
tillsammans med Qulturum påbörjat ett samarbete med Nya Karolinska Solna med syfte att
ta fram riktlinjer för primärvården kring förebyggande av urinretention.
Övriga områden
Detta är exempel på aktiviteter som inte ingår i pusslet Säker vård - alla gånger.
Metodikum
Metodikum är Region Jönköpings läns kliniska träningscenter och erbjuder praktiskt lärande
och träning i anpassade lokaler med hjälp av simulatorer och annan utrustning. Så kallad
scenarioträning är en viktig del av träningen för medarbetare vilket bidrar till god förmåga
att hantera svåra kliniska situationer. Den sortens träning genomförs i allt större omfattning.
Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor
(RIU)
Genom ett väl planerat och genomfört introduktions- och utvecklingsprogram skapas
förutsättningar för nyutbildade sjuksköterskor att växa in i sin yrkesroll. Programmets
teoretiska del och färdighetsträning omfattar 20 dagar fördelat på åtta månader. Målet är
att stärka sjuksköterskans kliniska färdigheter och skapa trygghet och säkerhet i utövandet
av omvårdnadsarbetet genom stöd av mentorer.
Programmet förväntas ge positiva synergieffekter när det gäller arbetet med
patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö samt bidra till att attrahera nyutbildade
sjuksköterskor och säkra kompetensförsörjningen.
Introduktion nyanlända läkare
Inom Vårdcentralerna Bra Liv fortsätter arbetet med introduktion av nyrekryterade läkare
med legitimation från annat EU-land genom en gemensam utbildningsenhet. Syftet är att
säkerställa kompetensnivån och ge möjlighet till praktik varvat med föreläsningar. Erfarna
distriktsläkare fungerar som handledare och föreläsare.
Bättre läkarkontinuitet i primärvården
Åtgärder pågår på flera vårdcentraler för att öka läkarkontinuiteten för de patienter som har
återkommande vårdbehov. Listning till enskild läkare pågår vid många vårdcentraler och
återkommande mätningar görs regelbundet av kontinuiteten.
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Bra Liv senior
De flesta vårdcentralerna arbetar med konceptet Bra Liv senior, vilket är en mottagning
anpassad för äldre med stort vårdbehov.
Standardiserade vårdförlopp
Region Jönköpings län inför standardiserade vårdförlopp inom cancervården enligt
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet
startade 2015 och pågår till och med 2018. Hittills har 28 standardiserade vårdförlopp
införts.
Cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process utan
onödig väntetid i samband med utredning och behandling av en specifik cancerform.
Standardförloppen beskriver kommunikation mellan patienten och de närstående samt
anger tydligt ansvarfördelning och processtider.
Gröna korset
Gröna korset är en metod som bidrar till utveckling av säkerhetskultur och skapar ökad
patientsäkerhetsmedvetenhet. Genom att dagligen identifiera risker och arbeta med
förbättringar minskar antal vårdskador.
Anrop, sök och larm
Under året bildades en styrgrupp som arbetar med frågor inom följande områden:
•
•
•
•
•
•

Akutlarm (exempelvis hjärtlarm)
Fastighetslarm (exempelvis gas- och vattenlarm)
Medicintekniska larm (apparatur för diagnos, behandling och rehabilitering)
Patientanrop (patient kallar på personal)
Tal och sök (bärbar telefoni, personsökning)
Överfallslarm (personal kallar på hjälp)

Gruppen arbetar regionövergripande och tar fram standards och principer samt bereder
frågor kring nya eller förändrade behov.
Rätt Använd Kompetens (RAK)
Arbete med RAK pågår inom många verksamheter då bemanning och kompetens är
avgörande för en god patientsäkerhet.
Vårdskademätning
Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett instrument för att identifiera patientskador.
Med en tillbakablickande analys av patientjournaler letar man systematiskt efter information
som kan indikera möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. Granskning görs varje
månad av 50 slumpmässigt valda vårdtillfällen inom somatisk slutenvård respektive 25 inom
öppen- och slutenvård inom psykiatrisk vård. Granskningarna sker vid varje klinik och
resultaten diskuteras regionövergripande med chefläkare och rapporteras till en nationell
databas.
MJG används också vid enstaka verksamheter för att identifiera vårdskador för det
systematiska förbättringsarbetet.
Kollegiala stödgruppen
Det finns ett medarbetarstöd, som är en riktlinje för att strukturera hanteringen och
bemötande av patient, medarbetare och klinikledning i samband med allvarliga vårdskador
och lex Maria- händelser. En kollegial stödgrupp har etablerats vars syfte är att i enskilda
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samtal ge stöd till den medarbetare som varit inblandad i händelse som ledde till en
vårdskada. Stödgruppen utgörs av erfarna medarbetare som representerar flera olika
yrkesgrupper.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har
behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i
hela hälso- och sjukvårdssystemet. Flera delprojekt pågår där arbetet bygger på
förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till
hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
Trygga vårdkedjor för patienter är en förutsättning för god patientsäkerhet.
Vårdsamordning
Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari
2018. Ett projekt för att utveckla arbetssätt för samordnad vårdplanering för att skapa
trygghet i samband med in- och utskrivning från sjukhus har genomförts i samverkan mellan
Region Jönköpings län och de 13 kommunerna i länet. Trygg och säker vård och omsorg
organiseras i fyra delprojekt och arbetet samordnas av en övergripande projektgrupp som
rapporterar till ledningsgrupp för samverkan, Reko. Under året har Cosmic Link, ett nytt
vårdplaneringssystem, tagits i drift. Tillgången till information via nationell patientöversikt
har successivt blivit bättre under 2015-2017.
Verksamhetsområden rapporterar
Kliniker och verksamhetsområden rapporterar i sina patientsäkerhetsberättelser ett mycket
stort antal aktiviteter för att förbättra patientsäkerheten. Här lyfts ett fåtal exempel utan
inbördes viktning eller värdering jämfört med de som inte tas med.
Från alla verksamhetsområden rapporterar alla enheter att de arbetat med att säkra sina
processer, rutiner och riktlinjer. De har uppdaterat dem och vid behov infört nya. Att ha bra
och uppdaterade processer, rutiner och riktlinjer som är väl kända av medarbetarna är en
grundsten för god patientsäkerhet.
2017 har varit ett år då en del planerade neddragningar av vårdplatser genomförts och det
har framförallt varit inför sommarperioden. Ett omfattande arbete med riskanalyser och
noggrann planering har genomförts för att upprätthålla patientsäkerheten.
Utbildning av medarbetare i patientsäkerhetsarbete har genomförts på olika sätt - utbildning
i både risk- och händelseanalys, utbildningar med fokus på patientsäkerhet II och resiliens
med mera.
Åtgärder har vidtagits för att säkerställa en stabil egen bemanning av läkare, sjuksköterskor
och andra personalgrupper. Detta för att såväl öka kontinuiteten i patientens vård och
behandling, som för att minska risken för oplanerade stängningar av
vårdplatser/avbokningar.
Fortsatt arbete med vårdplaner (individuella vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplaner)
och Samordnad Individuell Plan (SIP) pågår för att ge en välplanerad och sammanhållen vård
i såväl öppenvård som slutenvård.
Rutiner för patientsäkerhetsdialoger har fortsatt att utvecklas där verksamhetsledning
tillsammans med chefläkare och sjukvårdsdirektör för ett strukturerat samtal om
patientsäkerheten vid kliniken en gång per år.
Utformning av en regiongemensam rutin för patientsäkerhetsronder på kliniknivå pågår.
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6 Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
En väl fungerande egenkontroll innebär ett fortlöpande arbete med systematisk planering,
uppföljning och utvärdering av verksamheten för att kvalitet ska kunna säkras och
kontrollera att processer och rutiner i ledningssystemet följs.
Egenkontroller sker regelbundet i verksamheten genom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av arbetet i fokusområden för Säker vård - alla gånger
Punktprevalensmätning för trycksår
Punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner
Uppföljning av aktiviteter inom vårdprevention i Senior alert
Patientenkät för att efterfråga hur vården upplevs
Uppföljningar via Öppna Jämförelser
Uppföljning via aktuella kvalitetsregister
Medarbetarskap och säkerhetsundersökning (ingen ny är genomförd 2017)
Observationsstudier av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Rapporter ur Infektionsverktyget (till och med oktober)
Uppföljning av antibiotikaförskrivning
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inom sluten vård, primärvård och
tandvård
Uppföljning av läkemedelsberättelser till patient i sluten vård,
läkemedelsgenomgångar inom vårdval samt läkemedelskommitténs förskrivningsmål
Registrering och analys av överbeläggningar och utlokaliserade patienter
Markörbaserad journalgranskning av vårdskador
Analys av det samlade patientsäkerhetsläget genom sammanställning av lex Maria,
enskildas klagomål, Löf-anmälningar, allvarliga avvikelser samt
patientnämndsärenden görs av sektion chefläkare och patientsäkerhet

Arbetssätt och resultat redovisas i kommande kapitel.

Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017

15(35)

7 Samverkan för att förebygga
vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Samverkan tar sin utgångspunkt i en sammanhållen vård och omsorg som utgår från
invånarens behov och fokuserar på att uppnå bästa möjliga kvalitet. För de som vi är till för
är samverkan inom och mellan våra verksamheter samt vår samverkan med kommuner,
myndigheter och andra vårdgivare viktig.
Några viktiga exempel på övergripande forum är:
Kommunalt forum
Genom olika ledningsforum och nätverk samverkar Region Jönköpings län med kommunerna
för att trygga övergångarna i vården och för det gemensamma ansvaret för patienterna.

Kommunalt forum ansvarar för samverkan inom hälsa, vård och omsorg och samverkan sker
kring exempelvis rekommendationer, strategiska frågor, gemensamma uppdrag och
satsningar samt ansvarsfrågor mellan kommun och region. Reko är länken mellan
kommunalt forum och de tre strategigrupperna. Där representeras Region Jönköpings län av
hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsdirektör samt sjukvårdsrepresentant och
kommunerna representeras av socialchefer, skolchefer samt utvecklingschefen för
kommunal utveckling. Strategigrupperna för barn och unga, psykiatri och missbruk, samt
äldre, omvärldsbevakar och verkar för bästa möjliga samverkan.
Allt arbete ska utgå från att invånarna får ta del av insatser som håller hög kvalitet och
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet förutsätter ett ständigt och systematiskt
lärande och utgår från tre kunskapskällor - forskning, praktik och personer i behov av vård
och omsorg. Det finns gemensamma handlingsplaner för olika behovsgrupper som
exempelvis äldre, barn och unga, samt personer med psykisk sjukdom.
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Exempel på arbetssätt i samverkan
Arbetsgrupp äldre
Händelserådet i arbetsgrupp äldre analyserar avvikelser i samverkan och rapporterar
sammanställning av avvikelserna samt föreslår åtgärder till arbetsgrupp äldre.
Vårdsamordnare på vårdcentral
Uppdraget för vårdsamordnare är att stödja personer i alla åldrar med behov av samordning
inom hälso- och sjukvården. Funktionen bidrar till tryggare patient, högre tillgänglighet,
bättre arbetsmiljö på vårdcentralen och bygger på ett proaktivt arbetssätt.
Esther
Esther är ett samarbete mellan kommuner, primärvård och slutenvård i Region Jönköpings
län och Ydre i Östergötland för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet
och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Sedan 2014 finns en
länsgemensam handlingsplan med syfte att skapa trygg och jämlik vård i hela länet.
Hantering av händelser och risker
Daglig styrning
Daglig styrning är en mötesplats och ett arbetssätt för att samordna sjukhusens resurser
utifrån aktuellt läge avseende vårdplatsbeläggning, bemanning och eventuella smittor.
Mötet leds av chefsjuksköterska och ansvarig för vårdplatssamordningen är hälso- och
sjukvårdsdirektören. Dagligen samlas vårdenhetschefer från enheter med vårdplatser samt
vårdplatskoordinatorer till ett kort möte med syfte att bättre kunna möta förändrade
förutsättningar samt gemensamt identifiera och förebygga avvikelser. Arbetssättet har
bidragit till bra samarbete mellan sjukhusens kliniker och avdelningar, goda
samordningseffekter, bättre resursutnyttjande och bättre förutsättningar för god
patientsäkerhet.
Veckostyrning Länssjukhuset Ryhov
På motsvarande sätt hålls ett kort möte varje fredag med syftet att diskutera och om möjligt
åtgärda problem samt risker på ett sjukhusövergripande plan. Till mötet kallas
verksamhetschefer, smittskyddsläkare, platschefer eller motsvarande för regionfastigheter,
medicinsk teknik, IT samt lokal samordnare. Mötet leds av chefläkare. Arbetssättet har
införts som en provverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 2017.
Veckostyrning med kommunerna och primärvården
För att korta kontaktvägarna, ha en öppen kommunikation och ökad förståelse för varandras
verksamheter möts följande funktioner per länsdel till ett kort möte varje vecka via telefon
eller videomöte:
•
•
•

äldreomsorgschef/enhetschef och socialchef från kommunerna
vårdsamordnare från primärvården
från slutenvården deltar biträdande verksamhetschef från medicin- och
geriatrikkliniken samt chefsjuksköterskorna.

Syftet är att stämma av aktuellt läge, lösa och diskutera övergripande problem samt
identifiera risker.
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8 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskmedvetenhet, proaktivitet och förmåga att hantera risker är avgörande för god
patientsäkerhet.
En riskanalys utförs när det finns behov av att identifiera risker i en verksamhet som kan
medföra försämrad kvalitet eller patientsäkerhet. Det kan vara risker i den befintliga
verksamheten, risker som uppstår vid förändringar eller risker vid införande av ny teknik.
Sambandet mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö beaktas mer och mer och båda
perspektiven integreras ofta i analyserna.
Riskbedömningar genomförs både på övergripande och på lokal nivå där verksamheterna
utför egna analyser med tillhörande åtgärdsförslag. Ansvaret för riskanalyser följer
linjeorganisation.
2017 har minst 73 (93 st 2016) formella riskanalyser genomförts.
De formella riskanalyserna som genomförts under året kan delas in i områden: inför
ombyggnationer, växling av arbetsuppgifter, uppgradering läkemedelsmodul, neddragning
av vårdplatser, bemanning, stängning och överflyttning av verksamheter, nystartade
verksamheter samt avveckling av hyrläkare.
Det blir allt tydligare, och är i linje med angreppssätten för patientsäkerhet, att riskvärdering
i det dagliga arbetet är av stor betydelse. Därför har under året utveckling av arbetssätt som
stöder sådan riskvärdering stimulerats.
Exempel på riskvärdering i det dagliga arbetet och exempel på proaktivt riskarbete:
morgonmöten för att bedöma patientsäkerhet utifrån bemanning, användande av Gröna
korset, daglig reflektion i slutet av arbetspass där risker synliggörs, frekventa löpande
bedömningar avseende risker kopplat till patientsäkerhet som görs av medarbetare av olika
professioner.
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9 Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Information är en viktig strategisk resurs för Region Jönköpings län. Tillförlitlig informationsförsörjning är avgörande för förmågan att uppnå verksamhetsmålen. Den totala mängden
information samt utbytet av information ökar i omfattning både inom och mellan olika
verksamheter inom Region Jönköpings län och med externa aktörer.
För att kunna skapa trygghet och säkerhet är det mycket viktigt att informationshanteringen
skyddas från avsiktliga och oavsiktliga störningar. Information som rör enskilda personers
sociala, medicinska och andra personliga förhållanden måste skyddas noga mot oönskad
förändring, förlust och avslöjande.
Uppföljningar, åtgärder och utvärdering
Under året har en omfattande genomgång och analys genomförts som har resulterat i en
handlingsplan för åtgärder inom ett antal områden inom informationssäkerhet.
Genomgången och analysen har genomförts som ett led i att ny dataskyddsförordning GDPR
- General Data Protection Regulation träder i kraft maj 2018. Ett projekt har startats för
genomförande av ny dataskyddsförordning som har en stark koppling till
informationssäkerhets- och integritetsfrågor.
Kontinuerlig uppföljning har fortlöpande genomförts i verksamheten genom systematisk
loggkontroll av medarbetare och patientjournaler. Åtgärder har vidtagits där incidenter och
avvikelser har uppkommit. Hälso- och sjukvårdens IT-kontaktpersoner samt andra grupper
har fått kontinuerlig utbildning inom området.
Informationssäkerhet har varit en del i riskanalyser som genomförts i samband med till
exempel införande av nya IT-system eller andra produkter för digitalisering inom hälso- och
sjukvården. Riskanalyser enbart riktade mot informationssäkerhetsområdet har inte gjorts.
Ett arbete med att informationssäkerhetsklassa strategiska IT-system och produkter har
påbörjats. Strategin är att IT-system och produkter som införs i en teknisk plattform ska ha
genomgått en informationssäkerhetsklassning.
Informationssäkerhetsklassningen genomförs för att se vilka konsekvenser som uppstår i
verksamheten om till exempel informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i
åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.
Informationssäkerhetsklassningen leder fram till en handlingsplan med åtgärder för att säkra
upp eventuella brister. För detta ändamål används verktyget KLASSA.
Utredning, åtgärder och uppföljning har även genomförts i de fall patienter gjort anmälan
om att någon inom vårdverksamheten haft obehörig åtkomst till journal.
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser
Alla medarbetare uppmanas att rapportera risker för vårdskador, faktiska vårdskador och
förslag till förbättringar. Dessa registreras i Synergi som är ett IT-system för
patient/kundsynpunkter, avvikelser och förbättringsförslag. Med hjälp av systemet är det
möjligt att katalogisera och mäta de flesta avvikelser, patient/kundsynpunkter och därtill
kopplade åtgärder och förbättringsförslag. Avvikelser och patient/kundsynpunkter
kategoriseras och bedöms avseende frekvens och allvarlighetsgrad. Systemet är väl
implementerat i hela organisationen och användargrupp finns på regionnivå.
Verksamheterna har analysgrupper som bearbetar inkomna patient/kundsynpunkter och
avvikelser samt tar ställning till åtgärder och följer upp. På övergripande nivå presenteras
resultat i referensgrupp patientsäkerhet. Händelseanalyser görs på de mest frekventa och
allvarliga händelserna vilket ökar möjligheterna att prioritera de mest angelägna
förbättringsområdena och förhindra en upprepning av liknande händelser.
En handlingsplan finns upprättad inom de flesta verksamheter. Handlingsplanen diskuteras
bland annat i samband med genomförandet av patientsäkerhetsdialogerna. Rapportörerna
får alltid återkoppling på handlagt ärende via avvikelsehanteringssystemet.
Händelseanalyser
Händelseanalysen är en systematisk utredning av negativa händelser och tillbud. Analysen
omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och en orsaksanalys. Syftet med analysen är att
beskriva händelsen, utreda och beskriva bidragande faktorer ur ett individ- och
systemperspektiv samt föreslå åtgärder.
Vidtagna åtgärder bör följas upp av uppdragsgivaren, analysledare samt involverade
ansvariga inom 6 månader. Det är en påfallande stor skillnad i hur många händelseanalyser
som görs på olika kliniker, vilket kan tala för en skillnad i riskmedvetenhet och arbete med
avvikelsehantering.
Under 2017 har minst 98 (143 st 2016) händelseanalyser genomförts.
De händelseanalyser som är gjorda under året kan delas in i följande tre kategorier:
läkemedelsfel, bristande kommunikation/överrapportering samt brister i vård, behandling
och diagnostik.
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11 Hantering av klagomål och
synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Om en patient vill framföra sina synpunkter är det viktigt att den får det. I första hand ska
berörd verksamhet ta hand om klagomålet.
Ibland inträffar något i vården som medför att patienten får en skada. Det är viktigt att
händelsen utreds samt rapporteras och hanteras i avvikelsehanteringssystemet Synergi. Om
det är en allvarlig vårdskada, eller risk för sådan, ska chefläkaren kontaktas. Chefläkaren
avgör allvarlighetsgraden och om skadan ska anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Vid en allvarlig vårdskada är det viktigt att både patient, närstående
och personal får hjälp och stöd.
Under året har internutredningar i lex Maria-ärenden ytterligare kompletterats med att
verksamheten beskriver sina erfarenheter från händelsen, hur lärandet ska spridas i
verksamheten, både internt och externt samt har tidplan och ansvar för åtgärder
förtydligats.
Som led i det systematiska arbetet med att förbättra patientsäkerheten i Region Jönköpings
län följer chefläkarna upp alla lex Maria-ärenden 6 månader efter att beslut fattats.
Verksamhetschefer får då besvara frågor om vilka åtgärder som är genomförda, ange effekt
av genomförda åtgärder, ange tidplan för åtgärder som ännu inte är genomförda och ange
orsak till om någon av åtgärderna inte ska genomföras samt beskriva hur kunskap och
lärdomar från händelsen har spridits.
En patient eller närstående kan anmäla en händelse i vården till IVO, en enskilds klagomål
enligt IVO’s terminologi. I Region Jönköpings läns hantering av dessa klagomål är det berörd
verksamhet som besvarar klagomålet och chefläkaren som också bedömer anmälan och
verksamhetens hantering av ärendet. För enskildas klagomål finns rutin för de fall när berörd
verksamhet delges ett beslut med kritik från IVO. Chefläkaren frågar hur verksamhetschefen
kommer hantera beslutet, det vill säga vilka åtgärder som kommer att vidtas samt hur
erfarenheter av ärendet kommer spridas.
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12 Samverkan med patienter och
närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är patientmedverkan och personcentrering. I Region
Jönköpings län finns sedan flera år ett pågående arbete med att såväl öka patientmedverkan
som att införa en personcentrerad vård. Arbetet görs i samverkan med de olika
verksamhetsområdena, Kommunal utveckling, patientorganisationer och enskilda personer
med patient- eller närståendeerfarenheter.
Under 2017 intensifierades arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.
Arbetet har en tydlig ansats av personcentrering och patientmedverkan och utgår från idén
om förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till
hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
Ett av delprojekten i ”Tillsammansarbetet” är Hälsocafé, ett samlingsbegrepp för flera olika
aktiviteter och mötesplatser med fokus på att stärka invånarna att själva kunna påverka sin
hälsa och livskvalitet.
Hjärtats hus är en mötesplats för personer med cancer och närstående som under året
drivits som ett pilotprojekt i Jönköping. Ansökan om medel till Arvsfonden gav som resultat
att medel beviljades till en utökning och utveckling under tre år framåt.
Lärcaféer har funnits och har fortsatt att utvecklas i sin form under flera år. De har
efterfrågats som ett alternativ till patientskolor. Pedagogiken bygger på ett samspel mellan
patienter/anhöriga och medarbetare och patienters/anhörigas frågor och behov styr
innehållet i kurserna. Genom att patienter och närstående själva engagerar sig i sin egen
vård och hälsa ökar möjligheten till bättre förståelse och följsamhet till exempel ordinerad
behandling vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Medicin-, infektions- och psykiatriska
kliniken och barnhälsovården är exempel på verksamheter där man använt pedagogiken.
Levande bibliotek består av personer med egen erfarenhet av sjukdom eller anhöriga som
vill dela med sig av sin erfarenhet. Biblioteket har fortsatt att fyllas på och består nu av cirka
40 personer med olika erfarenheter i åldrarna mellan 28 och 80+, en tredjedel män och två
tredjedelar kvinnor. Personerna i biblioteket efterfrågas för medverkan i utvecklingsarbete,
som föreläsare och som erfarna patienter i Lärcafé för att nämna några områden. De
erfarenheter de har med sig kan bidra till en ökad patientsäkerhet.
I ett samarbete mellan patientföreningen HjärtLung och Region Jönköpings län genomfördes
ett pilotprojekt Lev för att leva under 2016. Erfarenheterna av pilotprojektet togs in i ett
nytt nationellt projekt där hälsocoacher har utbildats. I cirkelform genomförs utbildningar
för personer med hjärt-lungsjukdomar för att öka hälsan och bli bättre i sin förståelse av sin
sjukdom och vård och därmed ökad patientsäkerhet.
Patientstödjare
En patientstödjare är anställd i ett regionuppdrag med utgångspunkt från Qulturum.
Arbetsområdet har utvidgats och uppdraget sträcker sig över samtliga medicinska områden.
Viktiga områden är olika typer av mötesplatser till exempel Lärcafé, självhjälpsgrupper och
levande bibliotek. Under året har även samverkan med folkhälsoavdelningen utvecklats och
stärkts.
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På Höglandssjukhuset Eksjö finns patientstödjare som är knuten till medicin- och
geriatrikkliniken. Inom psykiatri och rehabilitering finns en inflytandesamordnare med
uppdrag att stärka patientperspektivet.
Patientens direktkanal
Detta är en funktion som till och med 2017 fanns i 1177 Sjukvårdsrådgivningen som tog
emot klagomål från patienter och närstående och lämnade över dem till verksamheterna via
avvikelsehanteringssystemet för vidare handläggning.
Patient med vid utredningar av händelser
Vid några tillfällen har patient och närstående som drabbats av vårdskada varit med i
utredningen och förbättringsarbetet för att händelsen inte ska inträffa igen.
Brukarråd inom primärvården
Drygt hälften av vårdcentralerna har brukarråd som träffas några gånger per termin.
Brukarrådet är ett naturligt forum för att återkoppla avvikelser och brister i direkt dialog
med patienterna. Flera vårdcentraler har under året bjudit in till öppna föreläsningar med
olika teman, där frågestund och dialog varit ett viktigt inslag.
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13 Sammanställning och analys av
synpunkter och klagomål
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Trots att vården hanterar klagomål av olika slag är det viktigt att komma ihåg att de allra
flesta patienter är nöjda med den vård de får. Viktiga erfarenheter och lärdomar finns att
hämta i patienternas och de närståendes berättelser vilka är värdefulla i vårdens kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete.
2014

2015

2016

2017

Antal lex Maria-anmälningar

43

59

66

57

Antal enskildas klagomål (IVO)

114

107

144

133

Antal anmälningar Löf

535

540

606

573

Antal ärenden i patientnämnden avseende hälso- och
sjukvården (exkl. privata vårdcentraler)

490

553

555

648

Avvikelser i Synergi med händelsekategori Patientsäkerhet

5233

5277

5871

5827

Avvikelser i Synergi med händelsekategori
Informationssäkerhet

1037

934

1339

1327

Antal kontakter i Patientens direktkanal

694

648

687

590

Lex Maria
En lex Maria-anmälan görs av vården vid en händelse där en allvarlig vårdskada har uppstått
alternativt att det varit en risk för allvarlig vårdskada. Med vårdskada menas en skada som
drabbat en patient i vården och som hade kunnat undvikas.
1 september 2017 ändrades Socialstyrelsens föreskrift om utredning av vårdskador. Tidigare
var det obligatoriskt att göra lex Maria-anmälan vid alla självmord där den avlidne varit i
kontakt med sjukvården inom 4 veckor före dödsfallet. Efter den 1 september ska lex Mariaanmälan endast göras om självmordet uppfattas som en undvikbar skada orsakad av brister i
vården. Detta är en förklaring till det minskade antalet anmälningar 2017.
Antalet anmälningar enligt lex Maria har annars ökat successivt från år 2014. Tolkningen är
inte att antalet vårdskador har ökat, utan att ökningen främst beror på att chefläkarna har
arbetat med att öka medvetenheten om vårdskador och utrednings- och anmälningsansvar
utifrån patientsäkerhetslagen. De flesta ärenden gäller vård, behandling och diagnostik
(83 %) med fördelning främst inom delområden diagnos, behandling samt självmord.
Enskildas klagomål
Enskildas klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) görs av patient eller
närstående då de upplevt att patienten drabbats av en vårdskada. Antalet enskildas
klagomål har minskat något i jämförelse med år 2016. Även här gäller flertalet ärenden vård,
behandling och diagnostik (54 %) med fördelning främst inom delområden behandling,
undersökning/utredning samt diagnostik. I en majoritet av de klagomål som IVO har granskat
har IVO funnit att vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en god vård. I de fall där
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Region Jönköpings län fått ta emot kritik (27 %) ses viktiga förbättringsområden inom vård,
behandling och diagnostik.
Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör flest lex Maria-anmälningar och får flest
enskildas klagomål och detta överensstämmer med statistik i övriga landet. Tolkningen av
detta är dels att kirurgi kan vara riskfylld verksamhet, dels att vårdskador är så uppenbara
och tydliga i operativ verksamhet.
LÖF
Till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) kan en patient anmäla om den anser sig
ha drabbats av en vårdskada. Antalet anmälningar till LÖF har ökat något de senaste åren,
dock inte under 2017. Detta överensstämmer med LÖF´s nationella statistik och tros bero på
kombinationen av en ökande befolkning och att en allt högre levnadsålder leder till fler
vårdkontakter och således sannolikt fler anmälningar om skador. Ett annat skäl till ökningen
kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar
kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället.
Patientnämnden
Till patientnämnden vänder patienter sig för att få råd och stöd, lämna synpunkter, klagomål
och få information om rättigheter i vården. I patientnämndens ärenden ses viktiga
förbättringsområden avseende vårdens ansvar för tillgänglighet, information samt möjlighet
till delaktighet och samordning.
Avvikelser
De avvikelser i Synergi som gäller patientsäkerhet påvisar förbättringsmöjligheter inom
arbetsprocesser såsom läkemedelshantering, omvårdnad, samverkan samt hantering av
vårddokumentation. Antalet anmälningar är stabilt över de senaste åren. Det finns en trend
mot större andel anmälningar av observerade risker, och mindre andel av händelser. Detta
kan tala för en ökad riskmedvetenhet vilket är positivt. Avvikelser som gäller
informationssäkerhet visar på möjligheter till förbättringar inom området riktighet och
tillgänglighet. I en alltför liten andel redovisas i Synergi uppföljning av effekt av de åtgärder
som man beslutat om efter hantering av avvikelsen.
Om patienterna inte är nöjda med vården eller det bemötande de fått har de hittills och
under 2017 kunnat vända sig till patientens direktkanal som ser till att de får kontakt med
den verksamhet som berörs. Ändrade arbetssätt för hantering av synpunkter och klagomål
gäller från 1 januari 2018.
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14 Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Generellt visar resultaten att patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings län går bra, även
om det finns områden som behöver förbättras. Sammanfattande resultat presenteras
fortlöpande i olika forum. Nedan visas exempel på några viktiga aktiviteter och mätningar.

Resultatmått
Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av
patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten används i respektive verksamhets
förbättringsarbete. Någon övergripande nationell patientenkät är inte genomförd 2017.
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård
Inom ramen för satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet görs
månadsvis mätningar för att utvärdera hur patienterna upplever att det är att utredas inom
cancervården. Under första kvartalet fick 558 patienter en sådan enkät och svarsfrekvensen
var 58 procent. Resultatet inom de olika dimensionerna följer riket generellt. Det finns en
skillnad mellan grupperna ”de som inte får en cancerdiagnos” och ”de som diagnostiseras
med cancer” där de utan cancerdiagnos ses vara något mindre nöjda i dimensionerna
”emotionellt stöd” samt ”delaktighet och involvering”. Arbetet inom dessa områden
behöver utvecklas.
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Primärvård

Undersökning inom primärvården genomfördes 2017, och kommer att redovisas i mars
2018. I den är resultaten bättre för primärvård i Region Jönköpings län än i Sverige i helhet
för alla dimensioner.
Mest nöjda är patienterna med visad respekt och bemötande. Kontinuitet och koordinering
är den dimension där förbättringspotentialen är störst, både i länet och i riket.
Region Jönköpings län deltar också tillsammans med ett mindre antal landsting/regioner i en
undersökning inom rehabilitering. Den blir klar i februari 2018.
Vårdprevention
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention för
äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen.
Varje enskild äldre person som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning,
förebyggande åtgärder och uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad.
Resultatet för Region Jönköpings län visar att 79 % har utförda åtgärder vid risk för fall,
trycksår, undernäring och ohälsa i munnen vilket är sämre än målet 90 %. Under året gjordes
det en uppdatering av registret vilket har försämrat möjligheten att ta ut rapporter avseende
undernäring och ohälsa i munnen.
Fall
För preventionsarbetet mot fall i vården där patienter kan skadas är målet en minskning
med 10 % fall per år. Antalet fall har minskat under flera år i rad och målet uppnås även
under 2017, då det var en minskning med 12,5 %.
Trycksår
För trycksår är målet att inga patienter ska drabbas av trycksår. Punktprevalensmätning av
trycksår visar att andelen patienter med trycksår är 7 %. Även om det är bästa resultatet i
Sverige visar det att trycksår fortfarande är ett viktigt problemområde och insatserna måste
intensifieras eftersom trycksår innebär stort lidande för patienterna och innebär stora
kostnader för vården.
Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017

27(35)

Vårdskademätning
Det finns en variation över tid i antalet vårdskador. Med använd metod kan man inte med
säkerhet jämföra resultat mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara en
minskning av antalet vårdskador sedan mätmetoden infördes 2008, även om jämförelsen är
vansklig då både mätmetoden och vården ständigt utvecklas och förändras. Granskningen
och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och lärandet av de vårdskador som
identifieras i mätningen bidrar till att minska risken för vårdskador i framtiden.

Överbeläggningar och utlokaliseringar
Överbeläggning innebär att patient vårdas på rätt avdelning, men på en plats som är utöver
ordinarie kapacitet för avdelningen. Utlokalisering innebär att en patient vårdas på en
avdelning som inte är den där patienten egentligen borde vårdats.
SKL har i en rapport under 2017 konstaterat att risken för vårdskada är dubbelt så stor om
patienten vårdats utlokaliserad. I ett nationellt perspektiv är överbeläggningar och
utlokaliseringar mindre vanligt i Region Jönköpings län och har för helåret minskat något
2017 jämfört med 2016. Detta är anmärkningsvärt bra med tanke på de problem som varit
under året med neddragna vårdplatser på grund av bemanningsproblem.
På grund av sjuksköterskebrist och spridning av smitta har vårdplatser fått stängas kortvarigt
under enstaka tillfällen. Stabsläge har utlösts vid fyra tillfällen och förstärkningsläge vid ett
tillfälle.
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Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla

Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser Region Jönköpings län totalt 20142017
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Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Region Jönköpings län totalt
2014-2017

Vårdrelaterade infektioner (VRI)
Förekomsten av VRI följs via Infektionsverktyget. Tyvärr innebar höstens uppgradering av
Cosmic att inrapporteringen fick avbrytas. Det påverkar både verksamheternas egen
uppföljning av VRI och antibiotikaval samt Stramas och vårdhygiens övergripande analyser.
Förhoppningen är att problemet i Cosmic kan vara löst till april 2018.
I referensgruppen för patientsäkerhet har det antagits ett mål på 5,0 VRI/100 vårdtillfällen.
Under perioden januari till och med oktober registrerades det på länets tre sjukhus i
genomsnitt 7,2 VRI/ 100 vårdtillfällen. För att minska förekomsten krävs riktade insatser
gentemot de infektionstyper som är vanligast, nämligen postoperativ infektion, pneumoni,
urinvägsinfektion utan feber samt clostridium difficile (CDI).
Clostridium difficile
Smittskydd vårdhygien granskar alla nya fall av clostridium difficile-infektioner (CDI) i Region
Jönköpings län sedan 2013. Statistiken för 2017 visar ungefär lika många fall som året innan
men med fler medelvärden under målvärdet på 0,5 CDI-fall/1000 vårddagar (se graf nedan).
Möjligheten att typa clostridieproverna har inte mikrobiologilaboratoriet lyckats med under
2017 men inga stora anhopningar av fall har förekommit under året, vilket talar för att det
inte varit problem med smittspridning.
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Strama, antibiotikaförskrivning
Inför 2017 sänktes det kortsiktiga målet till 280 recept/1000 invånare. Genomsnittet för hela
året blev 290 recept/1000 invånare, vilket kan jämföras med 294 under år 2016. Bra Livs
vårdcentraler har samtliga varit framgångsrika när det gäller att fortsätta minska
antibiotikaförbrukningen. 24 vårdcentraler nådde full måluppfyllelse. För första gången på
länge kan en minskning i slutenvårdens förskrivning anas. I december 2017 låg den på lägsta
nivån sedan 2013: 70,1 recept/ 1000 invånare.

Antibiotikarecept/1000 invånare 2013-2017, samtliga förskrivare

Processmått
Basala hygienrutiner och klädregler
Senaste åren sågs en negativ trend i andelen mätande enheter, med ett deltagande ner mot
60 %. Efter ett förbättringsprojekt gentemot hygienobservatörerna i Region Jönköpings län
ses nu att den negativa trenden i andelen mätande enheter är bruten och deltagandet i
följsamhetsmätningarna ligger runt 80 %. Mätresultaten är överlag stabilt höga och bra, men
enstaka verksamheter har enligt mätningarna problem med efterföljnad av rutinerna.
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Kvarvarande urinkateter
Att KAD används på rätt indikationer och sköts på rätt sätt att avgörande för att minska
risken för urinvägsinfektioner. Arbetssätten är väl utvecklade och spridda i slutenvården.
Processen är stabil med följsamhet till riktlinjerna för KAD - bara när det behövs på cirka
80 %, vilket är ett acceptabelt resultat.

Strukturmått
Metodikum
Metodikums verksamhet det senaste verksamhetsåret har inneburit ytterligare ökning av
verksamheten sett till såväl antalet deltagare som antalet kurser.

Det regiongemensamma introduktions och utvecklingsprogrammet (RIU) engagerar allt fler,
såväl deltagare som instruktörer. Idag har cirka 250 nyanställda/nyexaminerade
sjuksköterskor genomfört eller genomför programmet. Utvärderingarna visar att
sjuksköterskorna upplever att programmet till stor del eller helt och hållet har bidragit till
ökad trygghet och säkerhet i den kliniska vardagen. 99 % upplever att de kan förmedla sin
nyvunna kompetens vidare till kollegor i sin verksamhet.
Under året gjordes en investering för att stödja vårdcentralernas behov av träning av akut
omhändertagande och HLR för ökad möjlighet att använda simulatorer och materiel. Vidare
har flera aktiviteter inom vårdpreventionsområdet genomförts. Metodikum har även varit
aktiv i extern samverkan när det gäller forskning inom området samt utveckling av nationellt
instruktörsutbildningsprogram.
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Läkemedel
Under 2017 har läkemedelskommittén följt patientsäkerhet och läkemedel genom följande
centrala mätningar via rapport- och analysverktyget Diver:
•
•
•

Läkemedelsberättelser till patient i sluten vård
Läkemedelsgenomgångar inom Vårdval Primärvård
Läkemedelskommitténs förskrivningsmål - polyfarmaci, olämpliga läkemedel till äldre

Resultaten har varit stabila de senaste åren och varierar stort mellan olika verksamheter.
Användande av läkemedelsberättelser till patienter som skrivs hem från sjukhus varierar till
exempel från 5 till 80 % mellan klinikerna. Detta lyfts med länets verksamhetschefer genom
dialog och riktad information. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar, men
polyfarmacin i stort ökar.
Risk- och händelseanalyser
Under året har det genomförts en händelseanalysutbildning och en riskanalysutbildning
samt en utbildning i FRAM (Funktionell Resonans Analys Metod) som är ett alternativ till
ordinarie risk- och händelseanalysmetoder.
Gröna korset
Hälften av enheterna (47 st) har infört och använder Gröna korset kontinuerligt. Även inom
mötesforumet Daglig styrning används metoden sedan hösten 2017. Viss ökning av
registrerade avvikelser i Synergi kan förklaras av Gröna korset.
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15 Övergripande mål och strategier för
kommande år
Övergripande mål
De mål för patientsäkerhet som sätts i budget och flerårsplan för 2018 ska uppnås av Region
Jönköpings län som helhet samt av enskilda verksamhetsområden och kliniker när så är
tillämpligt.
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i
patientsäkerhet. Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete med
patientsäkerhet med målet att patientsäkerheten är den bästa möjliga och att den
fortlöpande utvecklas och förbättras i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling.
Strategiska fokusområden
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är att minska vårdrelaterade
infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer
som minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet,
vårdpreventionsarbetet för att minska risk för fallskada, trycksår, undernäring och dålig
munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar.
Strategiska angreppssätt
De strategiska angreppssätten för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län är:
•
•
•
•
•

Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård
alla gånger är i fokus.
Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad
erfarenhet.
Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska
vården.
Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående
och vårdpersonal).

Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla arbetet i linje med dessa angreppssätt.
Arbetssätt
Säker vård – alla gånger är det gemensamma konceptet för riktlinjer och uppföljning av
centrala områden i arbetet med patientsäkerhet. Arbetet och resultaten ska följas upp och
stödjas i patientsäkerhetsdialoger som genomförs regelbundet i verksamheterna. Under
2018 utvecklas arbete med patientsäkerhetsronder där ledningen för verksamhetsområden
besöker verksamheterna för uppföljning av och diskussion om verksamheternas arbete med
patientsäkerhet.
Arbetet med patientsäkerhet genomförs i verksamheterna och koordineras med stöd av
Qulturum, sektion chefläkare och patientsäkerhet, läkemedelskommittén, smittskydd och
vårdhygien, Metodikum med flera. Stödfunktionerna fortsätter sitt arbete med att utveckla
sitt arbete i linje med de strategiska angreppssätten.
Patientsäkerhet ska vara ett återkommande ämne i olika ledningsmöten. Arbete och resultat
inom patientsäkerhetsområdet redovisas och diskuteras fortlöpande.
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För samverkan med kommunerna finns ledningssystem för samverkan på både medarbetar-,
chefs- och politisk nivå för att tillsammans göra bästa möjliga för invånarna. I samverkan
arbetar man inom områdena barn och unga, psykiatri och missbruk, äldre samt folkhälsa,
funktionsnedsättning och IT. Patientsäkerhet ska beaktas inom samtliga områden.
Arbete med samlad analys
För att förstå helheten i arbetet med patientsäkerhet och dess resultat är det viktigt med en
samlad analys för att kunna prioritera insatserna rätt. När Stratsys nu införts som stöd för
ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet kommer detta arbete underlättas. Under
2018 fortsätts det arbete som påbörjades 2017 för denna samlade analys.
På verksamhetsområdesnivå
Klinikerna, de medicinska verksamhetsområdena och Vårdcentralerna Bra Liv har i sina
planer för 2018 beskrivit deras planer för arbetet med patientsäkerhet. Viktiga områden som
de beskriver att de ska arbeta med är:
•
•
•
•
•
•

Utveckla arbetssätten för förbättringsarbete och lärande av avvikelser
Arbete med att definiera, följa och leda efter indikatorer för patientsäkerhet
Utveckla arbetssätt för riskhantering
Arbete med att säkra stabil egen bemanning och kompetens hos medarbetarna
På vårdcentralerna arbete för de svårast sjuka genom fast vårdkontakt och
samordning av sjukvårdsbehov, fler hembesök av läkare samt samverkan med
andra aktörer
Uppmärksamma och förbättra omhändertagandet av individer med psykisk
ohälsa i primärvården
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Inledning och kommentarer
Barnbokslut 2017 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt utbildning och
kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv. FN:s
konvention för barnets rättigheter utgör ett grundfundament i samarbetet och samverkan med såväl länets
kommuner som idéburna organisationer. Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälsooch sjukvården i Region Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och
lägger grunden för ett sammanhållet stöd för barnet.
Insatser och aktiviteter görs i olika stor omfattning inom regionen. Barnbokslutet garanterar ingen
heltäckande bild. De hälsotal som lyfts fram för barn och unga från Folkhälsoenkät Ung 2017 ger samma
bild som nationella data avseende psykisk hälsa och visar att flickor mår sämre än pojkar även över tid.
De existentiella indikatorerna har en överordnad betydelse för den psykiska hälsan och har visats i andra
studier och de pågående analyserna från vår studie kommer att bli intressant att följa.
Barnens tillgång till hälso- och sjukvård är god och den pågående utvecklingen av familjecentraler ger ett
mer jämlikt utbud i länet om än vissa mottagningar börjar bli små lokalmässigt. Överenskommelsen om
vilka barn som ska vårdas på barnklinik istället för vuxenklinik är gynnsamt ur ett barnrättsperspektiv.
Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har försämrats mycket beroende på personalbrist.
Barnanpassad information har utvecklats ytterligare inte minst i samarbetet med 1177. Spridningen av
arbetet med hygien i förskolan kommer att fortsätta i länet och är hälsofrämjande för barnen. Barn som
ska vaccineras kommer att få bättre information via 1177. Barns rätt till delaktighet kan utvecklas
ytterligare inom alla områden och de goda exempel vi lyfter via Barndialogen är värdefulla i fortsatta
insatser.
Regionens gymnasieskolor har en tydlig struktur i arbetet för att alla ska kunna lyckas med sin skolgång.
Den ökande andelen av elever med gymnasieexamen är glädjande. Kulturinsatserna för barn och unga i
länet utgör 38,5 % av samtliga aktiviteter.
Länstrafiken ser barn och ungdomar som en viktig resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens
tekniska utformning och bemötande. För att underlätta resande har en klassbiljett införts för förskolor,
förskoleklass, grundskole- och gymnasieklass.
För att kunna följa arbetet med barn som anhöriga och barn som far illa ska mätningar genomföras per
tertial under 2018 avseende familjeformulär, åtgärdskoder kopplat till det samt orosanmälan för barn som
far illa. Barnrättsombud bör finnas på alla enheter inom vården för att barnrättsarbetet som helhet ska
kunna fungera i praktiken och bli en naturlig del i vardagsarbetet.
Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller arbetet med och för barns rätt
ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region Jönköpings län kan bli den bästa
platsen att växa upp på.
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Demografi barn och unga
Antalet barn och unga upp till 18 år är cirka 76 600 och utgör drygt 21 procent av den totala befolkningen
i länet. Under 2017 var antalet asylsökande barn 1210 varav 182 var ensamkommande jämfört med 2016
då det var 1082 varav 185 var ensamkommande (Källa: SCB samt Migrationsverket). Diagrammet visar
barn i asyl per länsdel och åldergrupperat 0-5 år samt 6-17 år.
Barn i asyl per länsdel
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Eksjö 0-5 år

Eksjö 6-17 år

Jönköping 0-5 år

Jönköping 6-17 år

Värnamo 0-5 år

Värnamo 6-17 år

HÄLSOTAL FÖR BARN OCH UNGA
Folkhälsoenkät Ung har genomförts i länet vartannat år sen 2011 i åk 9 samt år 2 på gymnasiet och några
data från hösten 2017 redovisas här. Samtliga kommuner i länet har deltagit inklusive regionens
Naturbruksgymnasium i Tenhult. Data redovisas uppdelat på kön och inom parentes visas 2015 års
resultat som var den senaste mätomgången.
Allmän hälsa
På frågan ”Hur mår du rent allmänt?” svarar de allra flesta ungdomar att de mår bra eller mycket bra.
Sammantaget ses en nedåtgående trend bland tjejerna jämfört med killarna som ligger på i stort sett
samma nivå som tidigare.
Tabell xx: Hur mår du rent allmänt? (Åk 9)
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Psykisk hälsa
Andelen elever med minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan eller oftare är relativt lika
jämfört med föregående mätning men skillnaden är störst mellan könen. Inom parentes anges värdena för
år 2015. Bland tjejerna i åk 9 uppger 53 % (51 %) att de har psykosomatiska besvär medan 24 % (23 %)
av killarna rapporterar samma. I gymnasiet år 2 är det 59 % (55 %) av tjejerna och 25 % (27 %) av
killarna som rapporterar att de har psykosomatiska besvär.
Existentiell hälsa
Eleverna har fått svara på frågor om existentiell hälsa och inrymmer påståenden om livet känns
meningsfullt, har ett syfte, om de har en tro eller övertygelse och hoppfullhet inför livet. Årskurs 9 och
gymnasiet år 2 är sammanslagna men redovisas uppdelat på kön. Killarna instämmer i högre omfattning
än vad tjejerna gör.
Hur väl stämmer påståendena?
Killar (åk 9 och gy 2)
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Tjejer (åk 9 och gy 2)
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Rökning
Rökfria är 88 % (90 %) tjejer och 91 % (91 %) killar i åk 9. Daglig rökning är fördelat på 3 % (3 %) tjejer
och 2 % (3 %) killar och övriga uppger att de röker ibland.
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I gymnasiets år 2 uppger 79 % (80 % resp. 77 %) bland både tjejer och killar att de är rökfria. Daglig
rökning är fördelat på 5 % (7 %) tjejer och 6 % (7 %) killar och övriga uppger att de röker ibland.
Intensivkonsumtion av alkohol
Intensivkonsumenter av alkohol är de som dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle
någon gång per år eller oftare. Andelen elever i åk 9 som intensivkonsumerar alkohol är 13 % (11 %)
tjejer och 13 % (12 %) killar medan det i gymnasiet är 37 % (36 %) tjejer och 44 % (45 %) av killarna.
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Barnets rätt till likvärdiga villkor
och förbud mot diskriminering
Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot
diskriminering.

UTBILDNING
Regionens naturbruksgymnasier
Regionens gymnasieskolor Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturbrukscentrum har
fungerande planer mot diskriminering och kränkande behandling. För elever med extra behov av
anpassning och stöd kan den ges på flera nivåer. Målet är att eleverna ska kunna utvecklas och genomföra
utbildningen som planerat. Flödesschema för att uppmärksamma och hantera skolfrånvaro används.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Likvärdig tillgång till hälsovård
Beslut om start av familjecentraler i Mullsjö och Gnosjö kommuner togs under hösten. I kommunerna
Nässjö, Sävsjö och delar av Jönköping har befolkningstillväxten resulterat i att familjecentralernas lokaler
är för små. Barnunderlagen är så stora att vissa familjecentraler skulle behöva delas i två. Särskilt viktigt
är detta i områden med familjer som behöver extra stöd. I arbetet med utveckling av våra
ungdomsmottagningar i länet startade planering av en pilotverksamhet med Ungdomsmottagning online. I
planeringsarbetet deltar även E-hälso-rådet. Arbetet utgår från ungdomsmottagningen i Jönköping och ska
finnas tillgänglig för alla ungdomar i åldern 13-22 år i hela länet.
Böcker som stimulans av barnens språkutveckling i fortsatt fokus
I utvecklingsarbetet Språklust samverkar Regionbibliotek Region Jönköpings län, länets folkbibliotek,
Barnhälsovårdens utvecklingsteam och regionens logopeder för att lägga grunden för en god
språkutveckling hos alla barn i länet. De generella insatserna har löpt på sedan hösten 2016, och i oktober
2017 lanserades riktade insatser i hela länet. Föräldrarna har tillgång till Språklustmaterialet på 1177.
Under 2018 kommer de generella insatserna att utvärderas både ur ett föräldraperspektiv som ett
professionsperspektiv.
Asylsökande
Faktadokumentet Barn och ungdomar i asylprocess ska säkerställa att barn som under asylprocessen visar
tecken på psykisk ohälsa får den vård och det stöd de behöver och av den instans som har uppdraget att ge
det. Dokumentet fastställdes 2017-06-07.
Barnsjukvård
Akutbesök på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (barn 0-1 år) har uppgått till ca 3900
fördelat på 5 mottagningar men är en osäker siffra som kan bero på omorganisationen under året. Under
år 2016 var antalet 4915. I stort sett alla har fått tid samma dag.
Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB) som bygger på
Barnkonventionen är utgångspunkten i arbetet för att få en jämlik vård så att barn vårdas tillsammans med
andra barn och inte på vuxenavdelningar. Under året har en överenskommelse gjorts så alla länets barn 03 år som behöver slutenvård för buksmärtor och skalltrauma ska vårdas på barnklinik.
Regional Medicinsk Programgrupp barn- och ungdomssjukvård (RMPG barn) har under hösten startat
den andra omgången av bakjoursutbildning för barnläkare inom Sydöstra sjukvårdregionen. Detta ökar
kvalitén och tillgången till säker vård för barn inom sjukvårdsregionen.
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Insatser psykisk hälsa
Ett antal insatser erbjuds av sektion Folkhälsa till länets kommuner för att främja psykisk hälsa hos barn
och unga som Dansa utan krav, DISA-metoden, stöd för att starta lokala Freja musikteater-grupper,
Mindfulness och workshop för Vem är jag – en arbetsbok om identitet. Spridning av insatserna görs
fortlöpande till de kommuner som önskar.
Dansa utan krav har genomförts i fem av länets kommuner i samverkan med aktörer i respektive
kommun, studieförbund och/eller ideell organisation. En presentation av Dansa utan krav har

hållits för södra länsdelsgruppen med kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo. Gruppledare i DISA-metoden finns i 10 av länets 13 kommuner.
Utbildade konstnärliga ledare i Frejametodiken finns i samtliga länsdelar. Frejagrupper kan i och med
detta erbjudas till alla i målgruppen unga inom autismspektrat. Utbildning i Mindfulness har genomförts
för skolpersonal i Gislaved och Habo kommun.
Föräldrastöd
I samverkan med Länsstyrelsen har insatser gjorts för att inspirera till att utveckla ett föräldrastöd som
riktar sig till alla föräldrar med barn i tonåren. En mötesplats med workshop anordnades med syftet att
dela erfarenheter mellan deltagarna i insatser av universellt stöd till föräldrar med tonåringar och att starta
upp en struktur för en hållbar länsövergripande samverkan. Målgruppen har varit tjänstemän inom

både hälso- och sjukvården samt kommunerna i länet, idéburna organisationer och de som i
sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med föräldrar till tonåringar.
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Barnanpassad information och
barns delaktighet
Barn har rätt till information på ett begripligt sätt utifrån ålder och mognad. De har rätt att vara
informerade om och delaktiga i frågor som rör deras liv och hälsa.

INFORMATION
Hälso- och sjukvård
Föräldrar som har nyfödda barn och föräldrar med barn 2-5 år får vid första besöket på BHV en
nyckelringsnalle, ett informationskort och information om att de kan boka om tiderna, se barnets
tillväxtkurva och att de kan förbereda sig själva och sitt barn inför besöket genom att läsa på 1177.se. Alla
barn 2-5 år som besöker BVC får en Tryggve-tatuering och föräldrarna får information om 1177.se.

Ett arbete har påbörjats för att få nya skyltar till barnhälsovården med
information till föräldrar att bara friska barn hanteras inom BHV.
Texten ska översättas till flera olika språk.
Anledningen är att hälsovården vill skydda nyfödda barn från infektioner.

Nalledagen genomfördes i april på Värnamo sjukhus med syfte att avdramatisera barnens kontakter med
hälso- och sjukvården. Ett annat syfte var att underlätta till exempel hälsokontroller och vaccinationer,
och att underlätta samarbetet mellan barnen och sjukvårdens medarbetare när barnen behöver sjukvård.
Över 100 barn fick sina nallar och gosedjur undersökta och omplåstrade. Barndialogen/Barnkonventionen
En film om vaccination av barn spelades in under hösten på en skola i länet och kommer att lanseras på
1177.se. Tanken är att personal ska kunna hänvisa till filmen inför vaccination oavsett om den ska ske i
skolan, på en vårdcentral eller infektionsmottagningen.
Ett projekt tillsammans med kommunernas skolsköterskor i Jönköpings län har påbörjats. Målet är att alla
skolsköterskor ska ha ett kvalitetssäkrat och gemensamt metodstöd, som kan användas vid hälsosamtalen.
Metodstödet ska bidra till att skolsköterskorna kan inspirera och motivera barnen till ett hälsosamt och bra
liv.

DELAKTIGHET
Utbildning
I Stora Segerstads kvalitetsarbete ingår elevinflytande avseende arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll. Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av kursutvärdering och elevenkät.
Skolan har också ett aktivt elevråd där frågor om t.ex. arbetsmiljö, elevhälsa och undervisning har lyfts.
Tenhults Naturbruksgymnasium har även preventionsarbete i form av ett startsamtal som genomförs med
eleven före utbildningens start. Syftet är att kunna förebygga problem och ogiltig frånvaro. Andelen

10

BARNBOKSLUT 2017

elever som har fått stöd genom extra anpassningar, handlingsplan eller åtgärdsprogram utgör 33 % (66 av
199). Övriga elever klarar sina studier med hjälp av de individuella studieplanerna. Andelen elever med
gymnasieexamen ökade från 67 % till 88 %. Skolsköterskans tid har kunnat utökas genom ett

Skolverksprojekt, även detta för att tidigt kunna fånga elever i behov av stöd.
Elevhälsoenkäten visar att 91 % av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan.
Hälso- och sjukvård
Ett barnvätrum invigdes i mars vid Öxnehaga vårdcentral då barn från en förskola fanns med och klippte
bandet. Detta är resultatet av den barnrond som genomfördes 2014 då barn fick ge sina synpunkter på den
fysiska miljön på mottagningen ur ett barnperspektiv.
Barndialogen/Barnkonventionen
Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har registrerat 60 ärenden som rör barn 0-18 år
och är en ökning jämfört med 2016 då 39 ärenden togs emot för samma åldersgrupp. De flesta ärenden rör
vård och behandling följt av kommunikation (information, bemötande m.m.).
I ett försök att få barns åsikter om sitt besök inom primärvården har en enkät med hjälp av iPads i direkt
anslutning till besöket på mottagningen testats och visat sig fungera bra. Ett planeringsarbete pågår
tillsammans med primärvården för att kunna genomföra enkäten i hela länet. Tanken är att även
barnmottagningarna i länet ska ingå i arbetet.
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Goda levnadsvillkor för barn och
arbetet med barn som far illa
Region Jönköpings län ska vara den bästa plats att växa upp på. Regionen har ansvar för att upptäcka och
stödja barn som far illa.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För att följa upp barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård mäts bland annat vårdgarantin
och andra nyckeltal för barn.
Barn- och ungdomshälsan i länet eftersträvar hög tillgänglighet. Även om föräldrar och barn erbjuds tid
inom 14 dagar är det inte ovanligt att föräldrar önskar att det ska bli något senare.

Väntetid för nybesök till Barn- och ungdomshälsan (BUH) i Jönköping, Nässjö och
Värnamo gemensamt.

Väntetid nybesök BUH i
länet

1-14 dagar

15-30 dagar

31-60 dagar

32 %

39 %

29 %

Andel barn under 18 år som fått tid till barn- och ungdomspsykiatrin. Faktisk väntetid, helår.
Resursbrist i form av personal har påverkat tid för utredning inom 30 dagar och prioriteringar har medfört
att neuropsykiatriska utredningar måst vänta.
Barn- och
ungdomspsykiatri

Tid för nybesök
inom 30 dagar. Mål 90 %

Tid för utredning
inom 30 dagar. Mål 80 %

Tid för behandling
inom 30 dagar. Mål 80 %

2016

2017

2016

2016

2017

Höglandet

94 %

83 %

85 %

6%

2017

92 %

94 %

Jönköping

83 %

51 %

51 %

5%

77 %

75 %

Värnamo

94 %

81 %

13 %

3%

77 %

94 %

Nyckeltal 2017

100 %

Utfall
2016
94 %

Utfall
2017
93 %

Andel barn under 18 år som får träffa läkare och är färdigbehandlad på
barnakuten inom 4 timmar

90 %

92 %

89 %

Andel barn under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat
läkarbesök i specialiserad vård inom 60 dagar (Barnklinik, Helår)

80 %

82,5 %

76,1 %

Andel barn under 18 år som fått en tid inom 60 dagar inom specialiserade
vården (Barnmottagning, Helår)

80 %

91,5 %

93,7 %

Andel barn under 18 år som fått en tid för nybesök inom 60 dagar på Barn- och
ungdomshabiliteringen (Helår)

80 %

88 %

83 %

Andel barn 1- 18 år som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett
läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (Helår)

Mål

Förskrivningen av antibiotika i alla åldersgrupper ligger något lägre 2017 jämfört med 2016 och riket som
helhet. I åldersgruppen 10-14 år har den ökat något i länet under 2017 medan det i riket har minskat
jämfört med 2016.
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En barnsjuksköterska med inriktning mot diabetes har från november 2017 fått i uppdrag att fungera som
diabeteskonsulent (40 %). Denna insats kommer att fylla det stora behovet av utåtriktad verksamhet mot
barn med diabetes inom förskola och skola i länet.
Införandet av rotavirusvaccination har resulterat i att betydligt färre barn behöver läggas in på grund av
uttorkning orsakad av diarrésjukdom. Data kommer att publiceras i form av vetenskaplig artikel och kan
därmed inte publiceras i skrift i förväg.

TANDVÅRD
Region Jönköpings län ligger fortfarande bland de bästa i landet när det gäller barnens mycket goda
munhälsa. Barnen är alltid prioriterade i den kliniska verksamheten.
Nyckeltal

Mål

Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin tandhälsa inom
tandvården

95 %

Utfall
2016
80 %

Utfall
2017
81 %

GIFTFRI SJUKVÅRD FÖR BARN
I produktionen av olika varor och material används en stor mängd kemikalier som kan vara skadliga för
människan och miljön. Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras immunsystem,
hormonsystem, hjärnor och många andra organ inte är färdigutvecklade. Dessutom kommer små barn i
mycket nära kontakt med saker i deras omgivning genom att de känner och smakar på dem. Det är därför
viktigt att minimera deras exponering för skadliga ämnen.
Under 2017 påbörjades projektet Giftfri sjukvård för barn inom RJL, vilket är en del i Regionens program
för hållbar utveckling 2017-2020. En broschyr togs fram, Giftfria leksaker inom sjukvården, som en
vägledning för att rensa bort leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen.
Broschyren har spridits inom hela regionen bland de verksamheter som har leksaker. Bland annat har
barnhabiliteringen och lekterapin i Jönköping samt BUP i Värnamo rensat bland sina leksaker, med stöd
från centrala miljöenheten. Bakrunden till att vi ska rensa bort gamla leksaker är att det kom striktare
regler inom EU 2007, om vad leksaker får innehålla för kemiska ämnen. Dessa regler skärptes ytterligare
2012.
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SAMVERKAN FÖRSKOLOR KOMMUNERNA
Hygien i förskolan med material om hygienråd, affischer, föräldrainformation samt pedagogiskt material
har tagits fram av Smittskydd och vårdhygien i regionen. Jönköpings kommun som har hygienombud har
fått utbildning och arbetet sprids nu i länet. Allt material finns att hämta på hemsidan för smittskydd.
Smittskydd och vårdhygien

SAMVERKAN SKOLOR KOMMUNERNA
Via webbstöd för skolornas hälsosamtal finns data på gruppnivå som möjliggör riktade insatser utifrån
behov på klass/skol/kommun-nivå. Detta möjliggör ett systematiskt arbetssätt för skolans hälsoarbete.
Under 2017 har det skett satsningar på daglig pulshöjande aktivetet på skolor i länet. Inom förskolan har
samverkan skett via förbättringsarbete för multifunktionella utomhusmiljöer. Båda dessa exempel
involverar forskningsaktörer för att följa och befästa arbetet.
För att öka andelen unga som går ut skolan med fullständiga betyg har gemensamma samtal hållits med
politiker från kommunerna, Region Jönköpings län, kommunchefer och region-direktörer.

BARN SOM ANHÖRIGA
Socialstyrelsens nationella nätverk för barn som anhöriga höll tillsammans med Nationellt
Kompetenscenter Anhöriga (Nka) två seminariedagar i Stockholm. Utbildning och erfarenhetsutbyte
mellan personal från landets regioner/landsting med fokus på interkulturellt perspektiv gav förnyad
inspiration i det fortsatta arbetet.
Inom psykiatrin
Psykiatriska klinikens introduktionsutbildning för ny personal och studenter har getts vid två tillfällen
under året. Informationsmaterial har tillhandahållits för barn, föräldrar och personal i form av broschyrer,
filmer, böcker och webbsidor. Träffar för erfarenhetsutbyte tillsammans med socialpsykiatrin, för att
stödja föräldrar i våra verksamheter, har genomförts vid två tillfällen. En film av Susanne Osten Flickan
Mamman och Demonerna visades i en gemensam satsning med barnrättsombud, socialpsykiatrin samt
psykosvården. Syftet var att uppmärksamma barn till föräldrar med en psykiatrisk sjukdom. Metoder för
samtal med barn och föräldrar används i olika omfattning och utbildningar har genomförts för personal.
Inom somatiska vården
Inom somatiska vården saknas barnrättsombud på många enheter vilket påverkar arbetet med barn som
anhöriga. Några kliniker gör extra satsningar där Ryhovs onkologklinik har utvecklat och utvärderat sitt
arbete under året. Intensivvårdsavdelningen i Eksjö och Jönköping har utarbetat en struktur för arbetet
och påbörjat sin utvärdering.
Akutprocessen Barn i sorg är ett arbete för att stödja de barn vars förälder/närstående hastigt avlidit. Ett
samarbete mellan ambulans, akutmottagning, vårdcentraler, polis, sjukhuskyrkan och i förekommande
fall POSOM-grupper. Länets skolsköterskor fick vid ett gemensamt utbildningstillfälle information om
arbetet och vad deras insatser kan bestå av. Flera skolsköterskor i länet intygade att arbetet fungerar väl.

KULTUR OCH FRITID
I januari 2017 föddes Unga Spiradagen som är en avknoppning av Stora Lekdagen som Jönköpings
kommun beslutat sig för att sluta med. Under dagen hölls öppet hus med dans i många former. Barnen
kunde dansa disco på discogolvet i entrén, få danslektioner, rita danskort, klä ut sig i danskläder, bli
fotograferad och njuta av dans i många former, både som föreställning och i pop-up form i vår foajé.
I september hölls urpremiär av De Fantastiska- en pjäs om ett garageband som är en helt nyskriven pjäs
av 24-åriga dramatikern Johanna Svalbacke. Musik skriven av Oskar Humlebo mer känd som Moto Boy.
Föreställningen handlade om fem tjejer i 14-års åldern och deras liv, drömmar och relationer. Svåra och
viktiga ämnen som togs upp var självskadebeteende, homosexualitet och frånvarande vuxna. Pjäsen
spelades både i Spira och på turné i länet för ca 5000 högstadieelever.
Monologen Fotbollsbögen har turnerat till skolor i länet i november månad. Föreställningen är skriven
och framförd av skådespelaren Mårten Svedberg och behandlar det känsliga ämnet homosexualitet i
idrottsvärlden. Mårten Svedberg har själv varit del av och upplevt det råa språket och det höga tonläget
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inom lagsporter vad det gäller homosexualitet. Monologen är en mycket rak, tydlig och naken
beskrivning av en kille som bestämt sig för att ”komma ut” för sin bäste vän. Föreställningen har setts av
ungdomar på högstadiet och i gymnasiet.
Sommar i Spira. I början av juli spelades för första gången sommarteater i Spira i samarbete med
kommunen. Det blev föreställningar framförallt för den unga publiken och deras föräldrar. Först ut var
systrarna Andersson, multimusiker från Delsbo. Deras föreställning Sommarröj med Andersson och
Andersson spelades ett tiotal gånger både utanför och inne i Spira. Totalt genomförde Smålands Musik
och Teater 248 aktiviteter för 31 651 barn och ungdomar vilket är 38,5 % av samtliga aktiviteter under
2017.

LÄNSTRAFIKEN
En klassbiljett har införts för att underlätta resandet för barn i grupp och ersätter Duo/Familj då gruppen
är >5 personer. Detta gäller för förskolor, förskoleklass, grundskole- eller gymnasieklass. Grupper >15
personer måste anmälas i förväg minst 5 arbetsdagar före resan. Resan kan göras mellan 9.00–15.00.
Varje månad genomförs ca 200 resor av denna typ.

BARNAHUS VERKSAMHET
Antal för år 2016 redovisas inom parentes. Under året har sammanlagt 309 ärenden (345) från samtliga av
länets kommuner hanterats på Barnahus. Alla åldrar från 0-18 år finns representerade bland ärendena.
Barnförhör har hållits i 186 (247) fall. Läkarundersökning har genomförts på 40 (39) barn och unga.
Region Jönköping ingår som ett av tre projektområden att genomföra ett utvecklingsprojekt på uppdrag
av regeringen. Syftet är att ta fram en evidensbaserad modell för stöd och behandling för barn som utsatts
för sexuella övergrepp eller fysiskt våld. Modellen ska kunna användas i hela landet.

15

BARNBOKSLUT 2017

Regionens barnrättsbaserade
verksamhet
I budget med verksamhetsplan 2017 framgår att regionen arbetar efter FN:s barnkonvention. Syftet är att
barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt och
utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och
utvecklas inom alla delar i regionen. En projektledare har under hösten utsetts för arbetet med
Barnskyddsteam.

STYRDOKUMENT
En kommunikationsplan har upprättats för styrdokumentet för barnrättsarbetet i regionen. Arbetet har
presenterats i ledningsgrupper för de olika verksamhetsområdena. Uppföljning av användningen av
familjeformulär, åtgärdskoder kopplade till det samt orosanmälan för barn som befaras fara illa kommer
att starta januari 2018 och följas per tertial. Policydokumentet Barn som anhöriga har reviderats och utgör
fortsättningsvis ett riktlinjedokument.

BARNRÄTTSOMBUD
Genom att ha barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer barnets bästa att
ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Antalet barnrättsombud är 273 personer. Detta
bidrar till implementeringen i regionen. Ett utbildningsmaterial som kan användas på APT har tagits fram
i samråd med barnrättsombuden. Där framgår bl.a. tydliga instruktioner om familjeformulär och
orosanmälan som görs i Cosmic journalsystem. Nätverksträff för barnrättsombuden har hållits geografiskt
fördelat i länet där nyheter inom området förmedlats och erfarenhetsutbyte genomförts. Ett fokusområde
har varit orosanmälan och vad som händer inom kommunens socialtjänst när orosanmälan tagits emot och
hur ärendena hanteras vidare.

UTBILDNINGAR
En utbildning i FN:s Barnkonvention har genomförts för nya barnrättsombud i regionen. På uppdrag av
Strategigrupp barn och unga har länsgemensam basutbildning hållits vid 7 tillfällen och på 5 orter i
samverkan med Länsstyrelsen samt länets kommuner. Personal från regionens verksamheter har utgjort
13 % av de 595 deltagarna. Basutbildningen har haft en stor spridning där olika professioner deltagit som
berikat utbildningstillfällena. De positiva utvärderingarna har presenterats för Strategigrupp barn och
unga som gett fortsatt uppdrag med att ta fram en webb-utbildning som alternativ till fysiska utbildningar.

STÄRKA BARNS RÄTT INOM OMRÅDET SKYDD MOT
VÅLD
Region Jönköpings län har ställt sig bakom avsiktsförklaringen med det övergripande målet att alla barn
ska få sina rättigheter tillgodosedda när de bevittnat eller utsatts för våld genom lokala och regionala
strukturer och insatser. Strukturerna och insatserna ska också förebygga våld mot barn och unga.
Länsstyrelsen höll en uppföljningsdag för avsiktsförklaringen där Barnombudsmannen var representerad.
RJL presenterade de insatser som genomförts under 2017. Följande insatser lyftes: 1) En projektanställd
kurator (80 %) från hösten 2017 informerar verksamheterna om den modell som tagits fram för att arbeta
med våld i nära relationer 2) Webb-utbildningen Vera och Saga (handlar om barn som far illa) har köpts
in för regionens personal inom hälso- och sjukvården och ingår i modellen för arbetet 3) Seminarie-dagen
om könsstympning bland flickor hölls i april för kommun- och regionpersonal i samarbete med
Länsstyrelsen. Då efterfrågan var mycket stor fick inte alla som önskade plats och därför ska ytterligare
en seminariedag hållas under 2018.
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FORSKNING
Under året har två studier inom området barn som anhöriga publicerats i form av vetenskapliga artiklar.
På Barndialogen går det att ta del av artiklarna i sin helhet samt en sammanfattning på svenska. Analys
pågår för två studier som omfattar barn och ungdomars samt föräldrars erfarenheter av vård då en förälder
insjuknat i en cancersjukdom.
Barndialogen
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Om redovisningen
Region Jönköpings län redovisar hållbarhetsarbetet utifrån de hållbarhetsaspekter som vi, i
dialog med intressenter, har bedömt som viktiga för vår verksamhet. Detta är vår första
hållbarhetsredovisning, och målet är att den ska göras varje år.

Redovisning utifrån Global Reporting Initiative (GRI)
Redovisningen är gjord utifrån Global Reporting Initiative (GRI), en internationell standard för
hållbarhetsredovisning. Tillämpningsnivån är Core.
Vi har utgått från GRI’s principer när vi tagit fram redovisningen. Eftersom det är vår första redovisning
saknas delvis jämförelsetal bakåt i tiden. Detta kommer vi att utveckla inför kommande redovisningar.
GRI-index finns på sidorna 29-31 och beskrivningen av väsentlighetsanalysen på sidorna 10-11.
Hållbarhetsredovisningen har inte varit föremål för extern granskning.
Externa regelverk, standarder och principer
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Vi har antagit CEMR - Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet. 1
Sedan 2015 är hela Region Jönköpings läns verksamhet certifierad enligt den internationella
miljöstandarden ISO 14001. Alla de tre centralköken är KRAV-certifierade, liksom vårt
naturbruksgymnasium i Tenhult.

1

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att
integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet.
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Region Jönköpings län
Region Jönköpings län tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård och
folkhälsoinsatser, samt kulturupplevelser, utbildning och kollektivtrafik. Vi har också planeringsoch samordningsansvar i regionala utvecklingsfrågor som infrastruktur, utbildning och
arbetsmarknad.

Hälso- och sjukvård samt verksamhetsförlagd utbildning erbjuder vi i första hand via länets vårdcentraler,
tre akutsjukhus, samt tandvårdskliniker. Inom området regional utveckling erbjuder vi tjänster genom
kollektivtrafik, två folkhögskolor, två gymnasier, kulturhus och kulturaktiviteter samt samverkan i olika
samverkansorganisationer i länet.
Region Jönköpings län har ansvar för och finansierar hälso- och sjukvård i länet, men den bedrivs både av
oss och av privata aktörer. I primärvårdens vårdval driver vi 75 procent av verksamheten. 25 procent
drivs av privata aktörer. Även inom ögonsjukvård finns vårdval med privata aktörer. Inom tandvården i
länet finns Folktandvården som drivs av oss samt privata tandvårdskliniker. Patienter kan välja mellan
olika vårdgivare och kan i viss mån även välja vård i andra landsting och länder.
Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och organiserar i stort sett all allmän kollektivtrafik
och alla serviceresor (närtrafik, färdtjänst och sjukresor). De två naturbruksgymnasierna drivs på uppdrag
av länets kommuner.
Vår organisation sammanfaller geografiskt med länet, som omfattar 13 kommuner. Den 31 december
2017 hade länet 357 237 invånare. Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn. Av länets befolkning
hade 22,1 procent utländsk bakgrund.
Organisation och ledning
Region Jönköpings län omsätter 12 miljarder kronor om året. Vi har cirka 10 500 medarbetare, där de
flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är de stora yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor
och läkare.
Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som styrs av 81 folkvalda politiker i
regionfullmäktige, med en regionstyrelse och tre nämnder som operativt leder verksamheten. Kommunalt
forum är en politisk mötesplats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. Här sker dialog och
samverkan kring gemensamma frågor. Regiondirektören får uppdrag från och rapporterar till
regionstyrelsen samt nämnderna, som är den politiska operativa ledningen.
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Diagram 1: Lednings- och organisationsstruktur.
Region Jönköpings län har nio verksamhetsområden som leds av direktörer. Verksamheten vid de tre
sjukhusen är indelad i tre medicinska områden; kirurgisk vård, medicinsk vård samt psykiatri,
rehabilitering och diagnostik. De vårdcentraler som drivs av Region Jönköpings län samlas under namnet
Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården ansvarar för allmäntandvård och specialisttandvård.
Regional utveckling ansvarar för till exempel folkhögskolor, naturbruksgymnasier, kultur och regionala
tillväxtfrågor. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafik. Inom verksamhetsstöd och service ingår till
exempel inköp, fastigheter och vårdnära service, samt sedan 2016 Energikontor Norra Småland som är
projektfinansierad och arbetar för att länet ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontor Norra
Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Här är även länets kommuner och Länsstyrelsen
engagerade.
IT-centrum ansvarar för till exempel teknisk infrastruktur och IT-service. Kommunal utveckling
finansieras av kommunerna för gemensamt utvecklingsarbete.
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Intressenter
Här presenterar vi våra viktigaste intressenter – de som har stor påverkan på eller som i hög
grad påverkas av vår verksamhet.

Region Jönköpings läns viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är viktiga att vi
som region arbetar med:
 Invånare som kommer i kontakt med vår verksamhet i egenskap av bland annat patient, resenär
och kulturbesökare. Viktiga frågor för dem är bra, tillgängliga och säkra hälso- och
sjukvårdstjänster, väl fungerande kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Att vi arbetar för en
positiv utveckling av de tjänster vi erbjuder och att länet utvecklas åt ett positivt håll.
 Studerande vid någon av Region Jönköpings läns skolor. Viktiga frågor för dem är bra
utbildningar som skapar goda förutsättningar för framtiden. Hälsofrämjande arbets- och
studieförhållanden är också viktigt.
 Politiker som är förtroendevalda inom Region Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att
Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas väl, att organisationen är attraktiv som
arbetsgivare och tar en aktiv roll för utvecklingen i länet. Att förutsättningar och beslutsunderlag
finns för att kunna fatta väl avvägda beslut som stödjer en positiv utveckling är också viktigt.
 Medarbetare anställda inom Region Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att vi är en
attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsförhållanden. Att regionen tar en aktiv
roll för en hållbar utveckling är också viktigt.
 Leverantörer som antingen är utförare av verksamheten eller som levererar varor, utrustning och
tjänster till verksamheten. Viktiga frågor för dem är att Region Jönköpings län är en ansvarsfull
upphandlare, med tydliga krav i upphandling och avtal, samt att vi för en positiv dialog med
leverantörerna.
 Samarbetspartners i länet som till exempel kommuner, länsstyrelse och högskola. Viktiga frågor
för dem är att Region Jönköpings län tar en aktiv ledarroll för utvecklingen i Jönköpings län. Det
inkluderar ett framåtskridande klimat- och hållbarhetsarbete.
 Samarbetspartners nationellt, som branschorganisationer och övriga landsting och regioner;
framförallt de som angränsar till Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att Region Jönköpings
län aktivt deltar i de satsningar som görs för en fortsatt och hållbar utveckling inom våra ansvarsoch verksamhetsområden.
Region Jönköpings län har ständiga dialoger med intressenterna genom flera olika organisationer och
forum. Här sker samverkan både på politiker- och tjänstemannanivå. Samverkan med länets kommuner
och statliga myndigheter är också mycket viktig, liksom vårt aktiva samarbete med det civila samhället
och näringslivet.
Vi tar hänsyn till de frågor som är viktiga för våra intressenter bland annat när vi tar fram olika planer och
program.
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Medlemskap
Vi är engagerade genom medlemskap i många organisationer, både nationellt och regionalt. Nationellt
medlemskap med bred samverkan:
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – arbetsgivar- och intresseorganisation
Medlemskap inom länet, med fokus på miljö- och hållbarhet:
 Klimatrådet i Jönköpings län
 Vätternvårdsförbundet
 Jönköpings läns luftvårdsförbund

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara
målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få
liknande system. Rune Backlund, ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, fick en pratstund med
resenären Margareta Boode under premiärturen med en av de nya laddhybridbussarna.
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Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen syftar till att identifiera, prioritera och validera de hållbarhetsfrågor som
är av största betydelse för oss.

INVOLVERING AV INTRESSENTER
För att identifiera och beskriva vad som utmärker en hållbar region, har Region Jönköpings län 2015–2017
deltagit i ett doktorandprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk
hållbar utveckling. De mål och åtgärder som identifierats och bedömts som viktiga att vidta har tagits fram
med stöd av metodik som är byggd på involvering av intressenter.
Både medarbetare och samarbetspartners (med representanter från kommuner och länsstyrelse) har genom
intressentdialogerna fått värdera olika hållbarhetsaspekter. Parallellt med det har en parlamentarisk tillsatt
grupp av regionpolitiker följt med och gett inspel i processen.
Väsentlighetsanalysen har genomförts under 2016 som ett led i framtagandet av Region Jönköpings län
program för hållbar utveckling.

FOKUSOMRÅDEN
Med utgångspunkt från den värdering som intressenterna gjorde, har avvägning och en vidare
väsentlighetsanalys gjorts av de olika hållbarhetsfrågorna; dels utifrån hur stor påverkan är
(positiv eller negativ) och dels utifrån vilka förutsättningar som finns att uppnå förändring.
Väsentlighetsanalysen resulterade i dessa fokusområden:
 God ekonomi - som gör det möjligt att erbjuda god vård och utveckla verksamheten.
Att det finns stabila ekonomiska förutsättningar för att också möjliggöra utveckling
inom övriga områden.
 Leverantörsbedömning – med krav på att de varor och tjänster som köps in är producera
de under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
 Minskad klimatpåverkan – med effektivare energianvändning, hög andel förnybar energi,
resurseffektiva transporter av varor och tjänster och minskade utsläpp av växthusgaser.
 Materialanvändning – minskad materialförbrukning och färre skadliga ämnen, hög grad av
återvinning och återanvändning, ökad användning av material tillverkade av förnybara råvaror.
 Kemikalier – minskad kemikalieanvändning och utbyte av produkter för minskad hälso- och
miljöpåverkan.
 Goda arbetsförhållanden inom Region Jönköpings län – som bidrar till god fysisk
och psykisk hälsa bland medarbetare. Att vi ska vara en föregångare när det gäller
arbetsförhållanden.
 Hälsofrämjande arbete – ett aktivt arbete för trivsel och balans i livet för våra medarbetare, där
förutsättningar finns för inflytande, delaktighet, kunskap, utvecklingsmöjligheter och tid för
återhämtning.
 Ingen diskriminering – motverka diskriminering i alla dess former inom organisationen.
 Näringslivsutveckling i länet – verka för en positiv näringsutveckling med ett hållbart företagande,
god infrastruktur, miljöanpassad bebyggelse och livsmiljöer med tillgång till service i hela länet.
 Produkt- och tjänstemärkning – förbättra information om de produkter och tjänster som vi
erbjuder, möjliggöra för invånare att göra mer medvetna val när det gäller hälso- och miljöpåverkan.
Genom Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 har vi adresserat de olika
fokusområdena, med mål och prioriterade åtgärder.
I hållbarhetsredovisningen redogör vi för fokusområdena under rubrikerna god ekonomi, aktivt
miljöarbete och social hållbarhet.
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Eftersom programmet för hållbar utveckling har ett primärt fokus på det interna hållbarhetsarbetet har
även hållbarhetsredovisningen avgränsats genom att fokusområdena näringslivsutveckling i länet och
produkt- och tjänstemärkning inte har inkluderats. Det utåtriktade påverkans- och utvecklingsarbetet inom
länet bedrivs bland annat genom regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).
Arbetet med väsentlighetsanalysen vill vi vidareutveckla tillsammans med våra intressenter, med en
återkommande översyn där vi också säkerställer att analysen fortsatt är relevant.
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Hållbarhetsstyrning
och uppföljning
Här ger vi en bild av vår övergripande styrning, med särskilt fokus på styrningen av
hållbarhetsarbetet.

Strategier och övergripande planer
I Region Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vi uppdraget med
vision, värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Det finns särskilda program inom
områden som regional utveckling (RUS), hållbar utveckling, trafikförsörjning och kultur. Under 2015
antog Region Jönköpings län, tillsammans med länets kommuner, en gemensam strategi och
handlingsplan för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Utgångspunkten för styrningen är kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett
verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och
uthållig finansiering).
Program för hållbar utveckling
Region Jönköpings hållbarhetsarbete styrs genom program för hållbar utveckling 2017–2020.
Programmet innehåller målsättningar och prioriterade åtgärder inom fyra olika framgångsfaktorer:
 Vi är klimatsmarta.
 Vi använder våra resurser klokt.
 Vi är socialt hållbara.
 Vi bidrar till en sund livsmiljö.
Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län och är avgränsat
till hållbarhetsarbetet inom organisationen. Det inrymmer även Region Jönköpings läns policy för hållbar
utveckling.
Uppföljning av programmet görs tertial- och årsvis i samband med uppföljning av budget med
verksamhetsplan. Uppföljning sker genom regionens IT-stöd för ledning och uppföljning (Stratsys).
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Organisation och ansvar
Regiondirektören ansvarar för att programmet genomförs och har Region Jönköpings läns miljöchef som
stöd i arbetet. Även Region Jönköpings läns HR-direktör och folkhälsochef utgör ett stöd, med fokus på
de sociala hållbarhetsfrågorna. Programmets åtgärder ska genomföras där påverkan för en hållbar
utveckling är betydande; som samhällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag.
Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med programmet utifrån regelverk och sin egen
verksamhetsstyrning. Det innebär att varje chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt ordinarie
ansvarsområde för att genomföra hållbarhetsprogrammet och att arbetet följer linjeorganisationen.

Plastleksaker som känns hala eller klibbiga samt elektronik som egentligen inte är leksaker är exempel på sådant som utifrån en
prioriterad åtgärd i hållbarhetsprogrammet nu rensas från leksakslådorna i Region Jönköpings läns verksamheter. Miljökemisterna
Sofia Spjut och Jenny Rydh Stenström leder arbetet.
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Väsentliga hållbarhetsfrågor
Här beskriver vi de väsentliga hållbarhetsfrågorna inom vår organisation, sorterade efter
huvudområdena god ekonomi, aktivt miljöarbete och social hållbarhet.

För Region Jönköpings län är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som drivs framåt. Regionens policy för
hållbar utveckling anger inriktningen:
 Vi tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar sambanden mellan människors
hälsa och yttre miljö för att främja folkhälsa, god vård och regional utveckling.
 Vi utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att förstärka miljöarbetet, och vi
utökar samverkan inom forskning och utbildning för att ligga i framkant inom det
miljömedicinska området.
 Vi uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer produkter, utrustning och
tjänster som ger minsta möjliga hälso- och miljöbelastning.
 Vi uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens hos medarbetarna
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

GOD EKONOMI
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär att kunna behålla en styrka i
ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation ska bära kostnaderna
för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt måste behovet av
reinvesteringar, liksom det totala pensionsbehovet, kunna finansieras.
Tabell 1: Intäkter och kostnader – utifrån ett intressentperspektiv
Belopp i miljoner kronor

2015

2016

2017

Skatteintäkter och generella statsbidrag region

9 369

9 846

10 329

Riktade statsbidrag och övriga erhållna bidrag

384

425

439

1 873

1 866

2 070

11 626

12 137

12 838

Medarbetare

- 5 448

- 5 657

- 5 890

Utförare av verksamhet - vårdtjänster, kollektivtrafik m m

- 2 366

- 2 579

- 2 849

Leverantörer läkemedel, sjukvårdsart. och medicinskt mtrl

- 1 283

- 1 339

- 1 384

Övriga leverantörer

- 1 991

- 2 058

- 2 194

- 147

- 188

- 155

- 11 235

- 11 821

- 12 472

391

316

366

Intäkter

Verksamhetsintäkter - patientavgifter, biljettintäkter m m
Summa intäkter
Kostnader

Övriga organisationer - lämnade bidrag
Summa kostnader
Resultat

Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet
måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick
regionen från och med 2015 in i en ny period för egenfinansiering som omfattar 2015–2025. Under 2017
uppgick regionens investeringar till 466 miljoner kronor i byggnader och mark, 290 miljoner kronor i
inventarieinvesteringar och 115 miljoner kronor till bolagsköp/markköp. För 2017 var resultatet inklusive
avskrivningar 73 miljoner kronor för lågt för att egenfinansiering skulle nås. Sett över periodens första tre
år (2015-2017) nås dock målet att finansiera investeringarna med egna medel.
Region Jönköpings län redovisar från och med 2008 sitt totala pensionsåtagande i enlighet med den så
kallade fullfonderingsmodellen, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner
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intjänade före 1998. Vid årets slut uppgick det totala åtagandet till 8 566 miljoner kronor. Samtidigt
uppgick regionens finansiella tillgångar till 6 359 miljoner kronor. Pensionsplaceringarna är därmed lägre
än pensionsförpliktelsen, vilket visar att regionen historiskt sett har använt en viss del av pensionsmedlen
till investeringar och löpande verksamhet. Skillnaden mellan pensionsåtagande och finansiella placeringar
har fortsatt att minska, vilket varit en målsättning. Regionen har, jämfört med landstingssektorn i övrigt,
en stark finansiell ställning med en högre andel av placeringar i avkastningsbara tillgångar.
Upphandling
Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig
upphandling (LOU). All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan
olika leverantörer, för att säkerställa en effektiv användning av resurserna.
Varje år genomförs 250-300 upphandlingar. 2017 uppgick det sammanlagda värdet till cirka 1 650
miljoner kronor. Avtalen har normalt en avtalsperiod på fyra år och under 2017 omslöt avtalen mellan
50 000 kronor och 195 miljoner kronor. Totalt har regionen cirka 1 500 leverantörer och 2 900
leverantörsavtal. Styrningen av upphandlingar formuleras i regionens policy och riktlinjer för
upphandling av varor och tjänster. Ansvaret för upphandlingar inom regionen vilar på den centrala
inköpsfunktionen med cirka 20 medarbetare, tillsammans med upphandlingskompetens inom
kollektivtrafik och fastighet/bygg.
Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en stor del av regionens kostnader och är därför av stor
betydelse. En stor del av regionens miljöpåverkan består också av det omfattande flödet av varor och
kemiska produkter som sker inom verksamheterna. Genom upphandlingar med olika former av
hållbarhetskrav finns därför förutsättningar att påverka både den egna miljöbelastningen och marknaden i
positiv riktning.
Som upphandlande myndighet har Region Jönköpings län stor möjlighet att ställa och följa upp krav i
upphandling. I upphandlingarna finns hållbarhet med i form av standardkrav på både produkt- och
leverantörsnivå. I de upphandlingar som bedöms ha stor påverkan på målen i programmet för hållbar
utveckling ställs dessutom mer långtgående krav.
Krav med sociala kontraktsvillkor, för produktion av varor och tjänster under hållbara och ansvarsfulla
förhållanden, ställs för upphandlingar inom särskilda riskområden2. Det görs i enlighet med beslutad
uppförandekod för leverantörer. Regionen deltar också i det nationella samarbetet Socialt ansvarstagande
i offentlig upphandling, där vi tillsammans med övriga landsting och regioner gör fortlöpande
uppföljningar av avtalsleverantörer, samt delar resultaten, när det gäller de sociala villkoren.
Tabell 2: Hållbarhetskrav i upphandling 2017

3

Hållbarhetskrav i upphandling 2017
Totalt antal avslutade upphandlingar under året

Antal

Andel

284

- varav Upphandlingar med särskilda miljökrav - på leverantör och/eller produkt

28

9,9%

- varav Upphandlingar med sociala/etiska krav enligt Uppförandekod för leverantörer

19

6,7%

Av genomförda upphandlingar 2017 har hållbarhetskrav ställts i prioriterade upphandlingar. Här har
särskilda miljökrav har ställts i 28 upphandlingar, som bland annat gäller livsmedel,
inkontinensprodukter, engångsmaterial och transporter. Sociala/etiska krav har ställts i 19 upphandlingar.
Under året har en ny riskbedömning gjorts inför kommande års upphandlingar. Upphandlingar har
identifierats, där särskilda hållbarhetskrav ska ställas.
2017 har ett särskilt grepp tagits kring kravställandet av både miljökrav samt sociala och etiska krav.
Processen för hållbar upphandling har utvecklats, liksom en ny metod för uppföljning av hållbarhetskrav.
Även de standardiserade hållbarhetskraven för icke-prioriterade upphandlingar har setts över.
Utmaningen framåt ligger i att ytterligare systematisera detta arbete.

2

Särskilda riskområden: Läkemedel, livsmedel, instrument, handskar och operationsartiklar, IT, textilier, förbandsartiklar samt
medicinteknik.
3
Redovisning av avslutade upphandlingar enligt upphandlingsverktyg Tendsign. Upphandlingar inom kollektivtrafik och
fastighet/bygg är inte inkluderade.
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AKTIVT MILJÖARBETE
Region Jönköpings län har en lång tradition av aktivt miljöarbete. Det nuvarande programmet för hållbar
utveckling (2017-2020) är det sjätte i ordningen, där de inledande fem har haft tydligt miljöfokus.
Programmet innehåller samtliga miljömål och prioriterade åtgärder inom området. Miljöarbetet inom
regionen leds av miljöchefen tillsammans med en central miljöorganisation på 8-10 medarbetare, där
bland annat miljösamordnare för verksamhetsområdena ingår. I regionens samordnande miljöråd ingår
även ytterligare miljösamordnare från verksamheterna.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen en jämförande rapport kring miljöarbetet i
landsting och regioner. Här görs en jämförelse inom sex områden och det senaste resultatet visar att
Region Jönköpings län håller en hög och jämn nivå. I jämförelse med genomsnittet har vi en lägre
energianvändning i våra lokaler och en högre andel återvunnet avfall. Vi ligger också mycket bra till när
det gäller utsläpp av medicinska gaser och förskrivningen av antibiotika.
Våra fokusområden inom miljöområdet är: materialanvändning, energi, utsläpp till luft, samt avfall.
Materialanvändning
Region Jönköpings län är en tjänsteproducerande verksamhet. Dock inrymmer materialanvändningen
några av de större utmaningarna inom regionens hållbarhetsarbete. Därför har detta lyfts fram som särskilt
viktig inom ramen för hållbarhetsprogrammet 2017-2020: byggmaterial, livsmedel, kemikalier/kemiska
produkter, läkemedel och engångsmaterial.
Inom området byggmaterial arbetar vi med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög
miljöklassning; klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus. Målsättningen ligger på 80 procent och
resultatet för 2017 uppgår till 66,5 procent. En handlingsplan för att öka andelen håller på att tas fram.
Regionens fastighetsförvaltning undersöker tillsammans med Sunda Hus också de reella förutsättningarna
till alternativa material- och produktval. Inom VVS och el är i nuläget produktutbudet begränsat.
Betydande resultat har uppnåtts när det gäller livsmedelsinköpen inom regionen. Inriktningsmålen för
hela programperioden har redan uppnåtts när det gäller att öka andelen svenskodlad frukt och grönt (≥20
procent) och MSC-märkt fisk och skaldjur (≥70 procent). Ny upphandling av frukt och grönt
genomfördes under 2017, där avtal tecknades med lokal grossist, vilket också skapat bättre förutsättningar
till svenskodlade råvaror.
Större utmaningar finns kring målsättningarna att öka andelen svenskproducerat oberett kött/mjölk/ägg
(≥85 procent) och öka andelen ekologiska livmedel (≥45 procent). För 2017 uppgick andelen ekologiska
livsmedel till 40 procent, en minskning med två procentenheter från 2016. Vi har eftersträvat bättre
förutsättningar i de två livsmedelsupphandlingar som genomförts med nya avtal för huvudgrossist
respektive mejeri. Dessa träder i kraft under början av 2018.
En kemikaliestrategi har tagits fram under året. Strategin ska vara ett verktyg vid utformning av krav i
upphandling samt för utfasning och substitution av kemiska produkter. Områden som är särskilt
prioriterade med stark koppling till en sund livsmiljö är förbrukningsprodukter, elektronik, inredning,
textilier, lek- och pedagogiskt material samt kemiska produkter.
Eftersom en stor del av regionens verksamheter innefattar människor som kan vara extra sårbara för
skadliga ämnen – som barn, äldre eller sjuka – tillämpas försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi även
arbetar för att minska användning av varor som innehåller potentiellt skadliga ämnen, och där
riskkartläggning saknas eller är otillräcklig för bedömning.
Under året har också projektet Giftfria leksaker inom sjukvården startat. De innebär att vi rensar ut
leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen, från väntrum och lekrum. Parallellt
ska det också göras upphandling för inköp av leksaker fria från ämnen som kan vara farliga.
Årets målsättning för minskad antibiotikaförskrivning (≤ 280 recept per 1 000 invånare) uppnåddes inte
under det gångna året, eftersom resultatet blev 290 recept per 1 000 invånare. Förskrivningen inom
primärvården har legat ganska fast under året, men inom slutenvården kunde vi under slutet av året, för
första gången på länge, se en positiv tendens med minskande förskrivning. Nationellt finns ett långsiktigt
mål på högst 250 recept per 1000 invånare och år. För att nå målet arbetas det vidare med uppföljning av
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antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården inom Region Jönköpings
län.
Under året har ett arbete påbörjats när det gäller engångsprodukter. Här är syftet att kartlägga
användningen och se om det finns alternativa lösningar till dagens användning – båda när det gäller ökad
användning av flergångsprodukter och ingående material i engångsprodukter.

Extra tjock väggisolering. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är
stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars
vårdcentrum.
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Energi
Region Jönköpings län hade 2017 en total energianvändning på cirka 238 000 MWh (238 GWh). Av detta
används närmare 50 procent inom den allmänna kollektivtrafiken och 10 procent inom servicetrafiken.
Drygt 35 procent användes till el och uppvärmning av regionens fastigheter. Resterande 5 procent
kommer från resor i tjänsten, transporter och övrig fordonsanvändning inom Region Jönköpings län.
Diagram 2: Energianvändning (i MWh) inom regionen 2017
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Den totala energianvändningen utgörs till 71 procent av förnybar energi. Regionen har kommit längst i
omställningen till förnybart när det gäller den köpta energin till regionens fastigheter. Här kommer 92
procent från förnybara energikällor. I länets regionala trafikförsörjningsprogram finns målsättningen att
all allmän kollektivtrafik år 2025 ska drivas av förnybara drivmedel. Inom Region Jönköpings läns
hållbarhetsprogram finns delmål med ökningar för de olika trafikslagen; stadstrafik, regionbussar och tåg,
till mellan 60 och 90 procent förnybara drivmedel till år 2020.
Tabell 3: Förnybar vs icke förnybar energi 2017
Förnybara bränslen

Mängd (MWh)

Icke förnybara bränslen

Mängd (MWh)

Miljödiesel - HVO, Fame, RME

53 432

Diesel

54 128

El - miljömärkt/förnybara energikällor

16 870

Bensin

1 936

Fordonsgas – biogas

14 364

Fordonsgas - naturgas

5 782

Etanol
Ved, flis, spån och pellets

817

Eldningsolja

267
Summa 62 113

2 950
Summa 88 433

Köpt energi till fastighet

Mängd (MWh)

Fjärrvärme - baserad på förnybar energi

34 871

El - miljömärkt/förnybara energikällor

45 404

Köpt energi till fastighet
Fjärrvärme - baserad på icke
förnybar energi

Mängd (MWh)
7 266
Summa 7 266

Summa 80 275

Total energianvändning 2017

238 087

Inom Jönköpings län finns en vision om att bli ett plusenergilän till år 2050. Det innebär att den totala
produktionen av förnybar energi ska vara lika stor som energianvändningen i länet. Som ett led i detta har
regionen avsatt investeringsmedel på 30 miljoner kronor för perioden 2017-2020 i syfte att öka mängden
egenproducerad förnybar energi (solenergi) motsvarande 3 000 MWh.

4

Energianvändning inom regionens kontrollsfär, genom egen användning eller entreprenör (kollektivtrafik). Energianvändning för
inhyrda lokaler/fastigheter ingår inte. Uppgifter om energianvändning hämtas från databas FRIDA (allmän
kollektivtrafik/servicetrafik), direkt från bränsleleverantörer (inköpt bränsle) och el- och fjärrvärmeleverantörer (via regionens
fastighetsförvaltning).
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Diagram 3: Energieffektivitet fastigheter
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Regionen har sedan ett flertal år tillbaka ett omfattande program av energieffektiviseringsåtgärder för
regionens fastighetsbestånd. Exempel på åtgärder är förbättrad ventilation, utbyte av äldre armaturer till
energisnålare teknik och utbildning av personal i energieffektivisering. Skärpta energikrav finns också
med inför ny- och ombyggnationer.
För 2017 uppgår den sammanvägda energianvändningen till 167,1 kWh/m2. Resultatet följer
målsättningen inom hållbarhetsprogrammet om att till år 2020 ha ökat effektiviteten ytterligare till 160
kWh/m2.
Utsläpp till luft
Region Jönköpings län hade 2017 sammantagna utsläpp av växthusgaser motsvarande 23 000 ton CO2ekvivalenter, beräknat på både direkta och indirekta utsläpp av koldioxid (CO 2), metan (CH),
lustgas/dikväveoxid (N2O) och utsläpp från köldmedia/HFC (fluorkolväten).
Av de totala utsläppen kommer 48 procent från den allmänna kollektivtrafiken och 19 procent från
servicetrafiken. Resande i tjänsten, transporter och övrig fordonsanvändning inom Region Jönköpings län
står sammantaget för cirka 14 procent. Utsläppen kopplat till inköpt energi i form av el och fjärrvärme
utgör mindre än 10 procent. Utsläppen från köldmedia, medicinska gaser och
djurhållning/markanvändning inom naturbruken står för ungefär lika mycket.

5

Energieffektivitet för regionens egenförvaltade fastigheter. Effektivitetsmått en sammanvägning av kWh/m2 BRA (fjärrvärme) och
kWh/m2 BTA (el).
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6

Diagram 4: Utsläpp av växthusgaser 2017 (CO2-ekvivalenter)
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Nationellt finns målsättningen om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Region Jönköpings län har
samma målsättning för den allmänna kollektivtrafiken till år 2025. Resultatet för 2017 visar att både
allmänna kollektivtrafiken och servicetrafiken ökar sin andel av förnybara drivmedel för samtliga
trafikslag. Under året lanserades också en satsning på stadstrafiken i Värnamo med enbart
laddhybridbussar. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.
För regionens tjänsteresande har målsättningen om en minskad klimatpåverkan med 35 procent satts upp
för perioden 2017-2020. Den årliga kartläggning som görs visar på en viss ökning i klimatpåverkan under
2017. Ökat tjänsteresande med flyg (utrikes) är främsta orsaken, medan tjänsteresande med bil ligger still
mellan åren. En särskild handlingsplan med åtgärder har tagits fram för att nå målet 2020.
Ett flertal klimatrelaterade projekt har genomförts under året. 10 nya laddstolpar (med 20 laddplatser) har
installerats för verksamhetsbilar (el/hybrid) i Jönköping, Eksjö och Värnamo. En utredning av
varutransporter inom regionen har genomförts, där vidare åtgärder väntas. Arbete pågår också med att
utveckla de tekniska förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med ett brett samarbete inom
regionen för att också understödja ett ökat användande av tekniken.
Under perioden 2017-2020 drivs också projektet Hela RESAN, som syftar till att främja hållbara resvanor
vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet drivs av Energikontoret Norra Småland och involverar
Jönköpings läns kommuner samt länets små och medelstora företag.
Förutom utsläpp kopplade till resor och transporter arbetar vi också med att minska utsläppen från
medicinska gaser. Under 2016 slutfördes installeringen av destruktionsanläggningar för lustgas på länets
samtliga förlossningsmottagningar. Intrimning av utrustning har fortsatt under 2017. Med installerad
destruktion har de medicinska gaserna kunnat reduceras med cirka två tredjedelar.
Avfall
Inom Region Jönköpings län uppkommer närmare 3 000 ton avfall per år, där det mesta är vanligt ickefarligt avfall. Till farligt avfall räknas till exempel smittförande avfall, amalgam, läkemedelsavfall,

6

Redovisade uppgifter från 2017 med ett par undantag. Utsläpp från köldmedia är från 2016. Utsläpp från naturbruk från 2015.
Antal djur samt areal brukad mark kan skifta mellan åren men är relativt stabila över tid. Beräkningarna är gjorda i verktyget Vera
som är framtaget av Jordbruksverket. De rapporterade utsläppen av CO2-ekvivalenter från naturbruken är avgränsade till de direkta
utsläppen från djurens fodersmältning, gödselhantering samt markanvändningen. Indirekta utsläpp inkluderar utsläpp från köpt
energi till fastighet (el, värme, kyla) och övriga utsläpp utanför regionens direkta kontrollsfär.
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kemikalier, oljor, elektronik, ljuskällor, batterier. Miljöbelastningen från avfall begränsas genom att
mängden avfall minimeras och att avfallet källsorteras.
Följande prioriteringsordning gäller för sortering och behandling av avfall:
 Utsortering av farligt avfall
 Återanvändning
 Återvinning, materialåtervinning eller rötning/kompostering
 Energiåtervinning (förbränning)
 Deponering
För hämtning och hantering av avfallet inom regionen har vi upphandlat en extern entreprenör som har
ansvar för den övergripande avfallshanteringen. Själva hanteringen inom regionen styrs genom en
gemensam rutin för avfallshantering. Rutinen gäller för alla medarbetare och ger förutsättningarna för
att sortera uppkommet avfall på rätt sätt och därmed bidra till en ökad materialåtervinning samt minst
uppfylla lagstiftningens krav. Cheferna ansvarar för att avfallshanteringen sköts och att rutinen följs. I
arbetet med att minska avfallsmängder samt öka materialåtervinning ingår också att se
över materialanvändningen.
Tabell 4: Regionens avfallshantering 2017
Avfall/slutbehandling

mängd (ton)

andel

93

32%

Farligt avfall
- varav till Materialåtervinning
- varav till Vattenrening*

26

9%

- varav till Destruktion (förbränning)

172

59%

Summa farligt avfall

291

Icke-farligt avfall
- varav till Materialåtervinning

520

20%

- varav till Rötning för biogas

452

18%

1 511

59%

71

3%

- varav till Energiåtervinning (förbränning)
- varav till Deponering
Summa Icke-farligt avfall

2 553

Totalt avfall 2017

2 844

* varav restprodukt går till Destruktion (förbränning)

Inom hållbarhetsprogrammet för 2017-2020 finns målsättningen att matsvinnet ska minska med 10
procent. Som en gemensam åtgärd tillsammans med länets kommuner och inom Klimatrådet, kommer
systematisk mätning av matsvinnet att påbörjas under 2018. Vi kommer också göra åtgärder för att
minska svinnet.
Region Jönköpings län arbetar också med att öka graden av återanvändning av produkter, både för att
förlänga deras livslängd och för att minska påverkan på miljön. Regionens IT-centrum har under lång tid
sett till att utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds. Produkterna säljs till ett företag som först ser
över produkterna och sedan ser till att de får nya användare. Ett samarbete finns också med
biståndsorganisationen Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till sjukhus runt om i världen. Hit
skickas bland annat medicinsk utrustning och sjukvårdsmaterial. Under året har även ett projekt initierats
med fokus på cirkulära möbelflöden. Det syftar till att bättre ta tillvara och återanvända möbler inom
regionens olika verksamheter.
Systematiskt miljöarbete
Region Jönköpings län är certifierat enligt ISO 14001:2015. Regionen har ett miljöledningssystem som är
integrerat i den dagliga verksamheten. Systemet bidrar till ett strukturerat miljöarbete och ständiga
förbättringar inom organisationen.

21

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Alla verksamheter genomför en miljödialog varje år. Det är ett tillfälle för dialog mellan verksamheten
och den centrala miljöorganisationen där förbättringsarbete är i fokus. Det är också en kontroll av hur vi
följer lagarna.
Intern miljörevision genomförs löpande där varje verksamhet får besök vart tredje år, med undantag för
ledningen för respektive verksamhetsområde som får besök varje år. Extern miljörevision genomförs
regelbundet enligt plan av ackrediterat certifieringsorgan. Revisionerna fångar upp sådant som inte
fungerar i praktiken kopplat till regionens miljöledningssystem, och är ett viktigt verktyg för ständiga
förbättringar.
Två gånger per år deltar miljösamordnare vid ledningsgruppsmöten inom respektive verksamhetsområde
för att utvärdera miljöledningssystemets prestanda samt lyfta relevanta frågor för diskussion och beslut.
Sedan 2004 finns ett risk- och säkerhetsråd som arbetar regionövergripande med att ta fram strategier och
verktyg i säkerhetsarbetet. Miljörisker inventeras och bedöms gemensamt för hela Region Jönköpings
läns verksamhet och stäms av med verksamhetscheferna vid miljödialogen. Brandskyddsronder
genomförs en gång i kvartalet i alla verksamheter enligt särskilda checklistor.
Avvikelser och förbättringsförslag sammanställs varje år via ett regiongemensamt system (Synergi).
Sammanställningen ligger till grund för fokusområden vid miljödialoger och interna miljörevisioner det
kommande året.

Var tredje år görs en intern miljörevision i alla verksamheter. Miljösamordnare Marit Staaf (i mitten) besökte under 2017 till
exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt
Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.
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SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet är en naturlig del av regionens verksamhet. Som region har vi en direkt påverkan på
invånarnas möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, skapa förutsättningar till
regional utveckling genom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, möjlighet till
kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt möjlighet till
kulturupplevelser. I vårt arbete utgår vi från våra grundläggande värderingar och att alla människors lika
rättigheter och värde erkänns och respekteras.
För att vara långsiktigt framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi som arbetsgivare skapar de rätta
förutsättningarna för våra medarbetare. Det handlar om medarbetares möjlighet till hälsa, inflytande och
kompetens och omfattar likabehandling, goda anställningsförhållanden och möjlighet till
kompetensutveckling. Utgångspunkten är att erbjuda en arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet och
som utgår från människors lika värde, där mångfald, allas delaktighet och ett engagerat ledarskap är
avgörande för framgång.
Från och med programperioden 2017-2020 har de sociala hållbarhetsfrågorna integrerats i Region
Jönköpings läns program för hållbar utveckling. I hållbarhetsredovisningen har de sociala
hållbarhetsfrågorna fokuserats på det interna hållbarhetsarbetet och regionen som ansvarstagande
arbetsgivare.

Region Jönköpings läns utgångspunkt är att erbjuda en arbetsmiljö som är präglad av hälsa och säkerhet och som utgår från
människors lika värld. Här är mångfald, allas delaktighet och ett engagerat ledarskap avgörande framgångsfaktorer.
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Likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Utifrån nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett stödmaterial tagits fram för att
regionens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och förebyggande med
diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden,
löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att
förena arbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även regionens riktlinje för att förbygga och hantera
kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.
Jämställdhet
Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet ur alla aspekter och är en viktig del av vår personalpolitik.
Vid årsskiftet 2017/2018 hade Region Jönköpings län 10 539 anställda. Det är en ökning med drygt 200
personer jämfört med föregående år.
Tabell 5: Sammansättning anställda 2017
Alla anställda

-29 år

30-49 år

50+ år

Totalt

Andel

Kvinnor

951

9%

3 858

37%

3 608

34%

8 417

80%

Män

236

2%

1 038

10%

848

8%

2 122

20%

1 187

11%

4 896

46%

4 456

42%

10 539

100%

Totalt

Av regionens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Fördelningen mellan könen är i stort
sett densamma inom alla ålderskategorier. Inom vissa yrkesgrupper är fördelningen mer jämn. Som bilaga
finns en tabell med yrkesgrupper uppdelade på kön och ålder. Arbetet med att främja en jämn
könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar fortskrider.
Inom regionstyrelsen och regionens ledningsgrupp råder jämn könsfördelningen.
Tabell 6: Sammansättning regionstyrelse 2017
Regionstyrelsen

-29 år

30-49 år

50+ år

Totalt

Andel

Kvinnor

0

0%

3

20%

5

33%

8

53%

Män

0

0%

5

33%

2

13%

7

47%

Totalt

0

0%

8

53%

7

47%

15

100%

Totalt

Andel

Tabell 7: Sammansättning ledningsgrupp 2017
Ledningsgrupp

-29 år

30-49 år

50+ år

Kvinnor

0

0%

3

18%

6

35%

9

53%

Män

0

0%

1

6%

7

41%

8

47%

Totalt

0

0%

4

24%

13

76%

17

100%

Av regionens alla anställda arbetar 82 procent heltid och 18 procent deltid. Av deltidsanställda är en stor
andel (91 procent) kvinnor.
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Tabell 8: Anställda i regionen
Anställningsform
Antal anställda tillsvidare

Antal anställda visstid

Heltid

Deltid

Totalt

Kvinnor

6 354

1 585

7 939

Män

1 775

124

1 899

Kvinnor

347

131

478

Män
Totalt

185

38

223

8 661

1 878

10 539

Projektet Heltid som norm har pågått sedan 2016 med syfte att erbjuda en permanent heltidsanställning
till alla som vill arbeta heltid. Projektet har varit framgångsrikt och i stort sett samtliga som önskat har fått
en heltidsanställning. Fackförbundet Kommunal och Region Jönköpings län har kommit överens om en
handlingsplan för att öka heltidsarbete med årlig avstämning fram till 2021.
Tabell 9: Personalomsättning och nyrekrytering 2017

7

Personalomsättning

Personalomsättning
(exkl pension)

Nyrekrytering

Kvinnor

9,0%

6,2%

10,5%

Män

8,6%

5,9%

12,8%

Totalt

9,0%

6,2%

11,0%

Personalomsättningen inom regionen uppgick 2017 till 9,0 procent inklusive pensionsavgångar.
Exkluderat pensionsavgångar var personalomsättningen 6,2 procent. Personalomsättningen är något högre
bland kvinnor än bland män. Under året var nyrekryteringen högre bland män jämfört med kvinnor.
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män görs en årlig
lönekartläggning. 2017 års lönekartläggning har inte påvisat några osakliga löneskillnader på grund av
kön. I jämförelse med föregående års kartläggning har medellönen för kvinnor ökat i förhållande till män
i åtta av 14 kategorier, i två är medellönen oförändrad och i fyra har männens medellön ökat i förhållande
till kvinnornas. Löneskillnader har kunnat förklaras av att vissa yrkesgrupper i större utsträckning
konkurrerar med den privata marknaden. Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre
yrkeserfarenhet eller ålder och individuell prestationsbaserad lön.
Mångfald
Inom ramen för Region Jönköpings läns arbete för likabehandling är mångfald en viktig aspekt, där syftet
också är att stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Tabellen nedan visar hur stor andel av regionens medarbetare som har utländsk bakgrund i jämförelse
med befolkningen och andelen sysselsatta i Jönköpings län.
Tabell 10: Anställda med utländsk bakgrund i Region Jönköpings län jämfört med
8
befolkning och sysselsatta i Jönköpings län
Befolkning
i Jönköpings län

Sysselsatta
i Jönköpings län

Anställda inom
Region Jönköpings län

Kvinnor

22,4%

17,6%

13,7%

Män

21,9%

17,1%

21,1%

Totalt

22,1%

17,3%

15,2%

Uppgifter hämtade från Statiska centralbyrån (SCB).

7

Avser tillsvidareanställda som avslutar anställning inom regionen samt externrekrytering. Inkluderar inte byte av tjänst inom
organisationen.
8
Med utländsk bakgrund avses utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
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Projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att
underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden.
Ett sextiotal utrikesfödda har deltagit i olika aktiviteter inom regionen, till exempel Vägen till
legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda att nå svensk
yrkeslegitimation. Utbildningen har gjorts i samarbete med Jönköping University, Folkuniversitet och
Futurum, som är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet.
Icke-diskriminering
Region Jönköpings län strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och
ger lika möjligheter för alla. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar och trakasserier.
Under året har övergripande processer setts över för att dessa ska motsvara kraven utifrån likabehandling
och icke-diskriminering. Bland annat har regionens rehabiliteringsprocess reviderats för att säkerställa en
likvärdig behandling för medarbetare som är i pågående sjukskrivning. När det gäller
rekryteringsprocessen handlar det till exempel om icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla
både kvinnor och män till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och
kvinnor i rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt
kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Regionens riktlinje för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och
trakasserier har reviderats utifrån de nya lagkraven i diskrimineringslagen. Riktlinjen har tagits upp på
verksamheters arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till regionens inställning
(nolltolerans), att alla har ett ansvar för arbetsmiljön och hur man går till väga vid utsatthet. Syftet är även
att skapa öppenhet kring frågorna och en samsyn kring hur vi beter oss mot varandra samt att vi har ett
ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande handlingar. Ett fortsatt arbete med diskussioner
om normer och värderingar och upprättande av handlingsplaner krävs kontinuerligt och behöver
intensifieras under 2018.
Diagram 5: Resultat från medarbetarundersökning 2016 om upplevd diskriminering

Har du känt dig utsatt för kränkande
handlingar av sexuell natur på din
arbetsplats?
98%

Har du känt dig utsatt för kränkande
handlingar av icke-sexuell natur på din
arbetsplats?

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

92%

20%
10%

20%
10%

2%

0%
Ja

Nej

8%

0%
Ja

Nej

I undersökningen om medarbetarskap och säkerhet svarade två procent att man varit utsatt för kränkande
handlingar av sexuell natur och åtta procent att man varit utsatt för kränkande handlingar av icke-sexuell
natur. Denna fråga följs upp i medarbetarsamtal och vid arbetsmiljöronder.
Då diskrimineringsfall hanteras av respektive verksamhet finns inte någon sammanställd statistik för
regionen som helhet.

26

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hälsa och säkerhet
Regionen arbetar aktivt inom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att förbättra
arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland regionens medarbetare. En god arbetsmiljö
bidrar till att stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Ett antal initiativ pågår kopplat till hälsa och säkerhet inom regionen. Under 2017 har regelbundna
arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud. Syftet har varit att ge grundläggande
kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.
Under 2017-2019 genomförs ett projekt för att öka chefers och medarbetares kompetens när det gäller att
arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner inom länet
och finansieras delvis av Europeiska socialfonden.
Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat
tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att
medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.
Projektet finansieras av SKL.
Friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av regionens friskvårdsteam för att ge stöd åt medarbetare och
grupper som har behov av att komma igång med aktiviteter och nå beteendeförändring. Som en del i
programmet för hållbar utveckling ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Inom
ramen för det erbjuds hyra av förmånscykel riktat till medarbetare. Ökad cykelanvändning är även
hälsofrämjande.
Tabell 11: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent uppdelat på män och kvinnor
Kön

2015

2016

2017

Kvinnor

5,1%

5,7%

5,6%

Män

2,7%

3,0%

2,6%

Total

4,6%

5,1%

4,9%

Olika insatser kopplade till kvinnodominerade yrkesgrupper pågår, som till exempel projektet Ett hållbart
hälsosamt arbetsliv. Det finns också en tendens av ökad sjukfrånvaro inom de yngre åldersgrupperna.
Psykisk ohälsa av olika slag är generellt största orsaken till sjukskrivning. Insatser av främjande,
förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta. Arbetsmiljöfrågorna har stort
säkerhetsfokus, då det finns arbetsmoment där bristande säkerhet kan få allvarliga konsekvenser. Detta
arbete utgår från regionens risk- och säkerhetspolicy och ingår i det ordinarie kvalitetsarbetet.
Alla inträffade olyckor och tillbud ska rapporteras i ett regiongemensamt system (Synergi). Arbetsskador
ska anmälas, åtgärdas samt följas upp.
Tabell 12: Rapporterade tillbud och olyckor9
2015

2016

2017

Antal arbetsolyckor/arbetsskador

291

351

282

- varav kvinnor

230

267

216

- varav män

61

84

66

Antal tillbud

240

288

229

- varav kvinnor

208

230

180

32

58

49

- varav män

Rapporterade tillbud och arbetsolyckor minskade under 2017. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat
under senaste tre åren.

9

Med arbetsolyckor/arbetsskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. Det kan
gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Med tillbud menas en oönskad händelse som
skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. En avvikelse/händelse där ingen medarbetare skadades.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Region Jönköpings län driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagens bestämmelser,
vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa
och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet är integrerat med övriga verksamhetsfrågor och utgår från Region
Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy som också inkluderar mål för verksamheternas arbetsmiljöarbete.
Arbetet omfattar bland annat arbetsmiljöronder som ska ske minst en gång per år och där brister åtgärdas
och följas upp, arbetsplatsträffar, årliga medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och mätningar.
Region Jönköpings län har som arbetsgivare det övergripande ansvaret inom arbetsmiljö, risk och
säkerhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret och regiondirektören ansvarar för att
verksamheterna bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter inom området. Regiondirektören fördelar
ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna nedåt i organisationen. Ansvaret följer alla verksamhetsnivåer till
underställda chefer och medarbetare. Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns organisationen
för HR samt arbetsmiljöenheten (Region Jönköpings läns interna företagshälsovård).

Som musik för öronen, tycker Yngve Nordström om möjligheten att hyra en förmånscykel. Här på väg till jobbet som musiker vid
Smålands musik och teater med sin bastuba.
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GRI-index
Redovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives standard, tillämpningsnivå Core.
För samtliga upplysningar har GRI standard 2016 använts. För samtliga upplysningar där uppgift ska
lämnas fördelat per region, har vi gjort avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län.
Tabell 13: GRI-index
Upplysning Beskrivning

Sida

Utelämnad information/
kommentar

Om organisationen
102-1

Organisationens namn

Region Jönköpings län

102-2

Organisationens viktigaste produkter och
tjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

102-4

Länder där organisationen är verksam

102-5

Ägarstruktur och organisationsform

Sid 6-7

102-6

Marknader där organisationen är verksam

Sid 6

102-7

Organisationens storlek

Sid 6

102-8

Total personalstyrka, uppdelad på
anställningsform, villkor, ålder och kön

Sid 24-25

102-9

Beskrivning av organisationens
leverantörskedja

Sid 6, 15

102-10

Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden

-

102-11

Beskrivning av, om och hur organisationen
följer försiktighetsprincipen

Sid 16-17, 2122

102-12

Externa deklarationer, principer eller andra
initiativ som organisationen anslutit sig till
eller stödjer

Sid 5

102-13

Medlemskap i bransch- och
intresseorganisationer, nationella och
internationella

Sid 9

Uttalande från regionstyrelsens
ordförande/regiondirektör

Årsredovisning,
kapitel Grundläggande värderingar, sid 3

Sid 6
Jönköping
Sverige

Årsredovisning,
kapitel Medarbetare, sid 2
och Finansiell
analys, sid 4

Inga väsentliga förändringar

Strategier
102-14

Etik och integritet
102-16

Organisationens värderingar, principer,
standarder och normer

Årsredovisning,
kapitel Grundläggande värderingar, sid 1-2

Lednings- och organisationsstruktur

Sid 6-7

Styrning
102-18

Intressentengagemang
102-40

Lista över involverade intressentgrupper

Sid 8

102-41

Andel anställda som omfattas av
kollektivavtal

-

102-42

Princip för identifiering och urval av
intressenter

Sid 10

102-43

Tillvägagångssätt för intressentdialog

Sid 10

102-44

Viktiga frågor och områden som lyfts via
intressentdialoger

Sid 8, 10-11

100%
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Upplysning Beskrivning

Sida

Utelämnad information/
kommentar

Om redovisningen
102-45

Enheter som ingår i organisationens
finansiella redovisning

Årsredovisning,
kapitel Regionens
koncernföretag
och andra
samägda företag,
sid 1

102-46

Beskrivning av processen för att definiera
redovisningens innehåll och tillämpning av
redovisningsprinciper

Sid 5, 10-11

102-47

Förteckning över de väsentliga
hållbarhetsfrågor som identifierats

Sid 10-11, 3031

102-48

Beskrivning av effekterna av förändringar i
information som lämnats i tidigare
redovisningar och skälen till sådana
förändringar

-

Inga förändringar

102-49

Väsentliga förändringar som gjorts sedan
föregående redovisningsperiod

-

Inga förändringar

102-50

Redovisningsperiod

Sid 5

102-51

Datum för publicering av senaste
redovisningen

-

102-52

Redovisningscykel

Sid 5

102-53

Kontaktperson för frågor angående
redovisningen och dess innehåll

-

102-54

Redogörelse för hur redovisningen svarar upp Sid 5
mot GRI Standard

102-55

GRI index

Sid 29-31

102-56

Beskrivning av organisationens policy och
tillvägagångssätt för externt bestyrkande av
redovisningen

Sid 5

Ej tillämpbar, då detta är Region
Jönköpings läns första
hållbarhetsredovisning
Petter Odén, controller,
petter.oden@rjl.se

Hållbarhetsstyrning
103-1

Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor
samt avgränsningar

Sid 10-11, 12,
14-28

103-2

Beskrivning av hur organisationen hanterar
sina väsentliga hållbarhetsfrågor

Sid 12-13, 1428

103-3

Utvärdering av organisationens hantering av
väsentliga hållbarhetsfrågor

Sid 10-11, 12

Väsentliga hållbarhetsfrågor
Ekonomi
201-1

Intäkter, kostnader och resultat

Sid 14,
Årsredovisning,
kapitel Finansiella
rapporter, sid 1-2

201-3

Pensionsåtaganden

Sid 14-15,
Årsredovisning,
kapitel Finansiella
rapporter, sid 3-4,
17, 20

Andel av lön som avsätts av
arbetsgivare: 12,6% (2017)

Material
301-1

Materialanvändning - i vikt eller volym

Sid 16-17

302-1

Energianvändning inom organisationen

Sid 18

302-3

Energieffektivitet

Sid 19

Energi

Utsläpp till luft
305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser

Sid 19-20

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser

Sid 19-20

30

Ej tillämpbar, egen uppföljning för
relevanta material
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Upplysning Beskrivning

Sida

Utelämnad information/
kommentar

Avfall
306-2

Avfall - fördelat på typ och hantering

Sid 20-21

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden
308-1

Nya leverantörer som screenas utifrån
miljökriterier

Sid 15

Anställningsförhållanden
401-1

Nyrekrytering och personalomsättning

Sid 25,
Årsredovisning,
kapitel Medarbetare, sid 2

Hälsa och säkerhet
403-2

Typ och antal av arbetsskador,
arbetsrelaterade sjukdomar, sjukfrånvaro och
arbetsrelaterade dödsfall

Sid 27,
Årsredovisning,
kapitel Medarbetare, sid 3-4

Data ej tillgängligt gällande
arbetsrelaterade sjukdomar, följs upp
fr o m 2018.

Mångfald och jämställdhet
405-1

Mångfald bland ledning och anställda

Sid 24-26 samt
bilaga

405-2

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Sid 25,
Årsredovisning,
kapitel Medarbetare, sid 5-6

Ej tillämpbar, årlig lönekartläggning
enligt lagkrav

Icke-diskriminering
406-1

Antal incidenter avseende diskriminering och
vidtagna åtgärder

Sid 26,
Årsredovisning,
kapitel Medarbetare, sid 4-5

Data ej tillgängligt, systemstöd
saknas

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden
414-1

Nya leverantörer som screenas utifrån
sociala/etiska kriterier

Sid 15
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Bilaga: Tabeller
Tabell 14: Antal anställda i Regions Jönköpings län per den sista december 2017.
Uppdelat på personalgrupp, kön och åldersintervall.
Personalgrupp

0-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Totalt

Andel k/m

16

101

183

232

111

643

99%

2

2

Administration vård

Kvinnor

Administration vård

Män

8

1%

AT-läkare och underläkare

Kvinnor

38

29

4

71

51%

AT-läkare och underläkare

Män

33

28

7

68

49%

Biomedicinska analytiker m fl

Kvinnor

34

63

54

66

56

273

90%

Biomedicinska analytiker m fl

Män

7

7

6

6

4

30

10%

Handläggare och administratörer Kvinnor

44

95

147

205

107

598

78%

Handläggare och administratörer Män

14

35

43

44

33

169

22%

Kurator m fl

Kvinnor

9

35

38

58

24

164

92%

Kurator m fl

Män

1

5

3

3

3

15

8%

Kök och service

Kvinnor

56

57

70

154

75

412

90%

Kök och service

Män

14

8

14

7

4

47

10%

Ledningsarbete

Kvinnor

1

16

92

120

74

303

72%

Ledningsarbete

Män

1

10

40

43

24

118

28%

Psykologer

Kvinnor

13

31

32

5

6

87

73%

Psykologer

Män

4

10

8

6

5

33

28%

Sjukgymnast/ arbetsterapeut

Kvinnor

50

107

71

67

34

329

85%

Sjukgymnast/ arbetsterapeut

Män

12

23

14

7

4

60

15%

Sjuksköterskor

Kvinnor

403

659

612

534

321

2 529

88%

Sjuksköterskor

Män

54

97

79

59

42

331

12%

Specialistkompetent läkare

Kvinnor

66

132

71

47

316

47%

Specialistkompetent läkare

Män

46

132

96

84

358

53%

ST-läkare

Kvinnor

14

150

33

2

1

200

57%

ST-läkare

Män

14

113

18

4

2

151

43%

Tandhygienist

Kvinnor

6

25

27

27

11

96

95%

Tandhygienist

Män

1

3

1

5

5%

Tandläkare

Kvinnor

21

47

15

19

19

121

66%

Tandläkare

Män

9

17

16

5

15

62

34%

Tandsköterskor m fl

Kvinnor

27

51

80

109

87

354

97%

Tandsköterskor m fl

Män

4

2

2

2

10

3%

Teknisk personal och hantv

Kvinnor

7

16

18

28

8

77

19%

Teknisk personal och hantv

Män

30

47

79

94

70

320

81%

Undersköterska/Skötare m fl

Kvinnor

172

242

260

439

340

1 453

90%

Undersköterska/Skötare m fl

Män

23

21

27

52

45

168

10%

Utb fritid och kultur

Kvinnor

15

44

47

61

31

198

60%

Utb fritid och kultur

Män

12

25

28

39

27

131

40%

Övrig rehab och förebygg arb

Kvinnor

22

33

32

32

15

134

89%

Övrig rehab och förebygg arb

Män

3

4

6

2

2

17

11%

Övrig vård- och omsorgsarbete

Kvinnor

3

28

16

7

5

59

74%

Övrig vård- och omsorgsarbete

Män

1

7

3

5

5

21

26%

Totalt Region Jönköpings län

Kvinnor

951

1 895

1 963

2 236

1 372

8 417

80%

Totalt Region Jönköpings län

Män

236

510

528

477

371

2 122

20%

Totalt Region Jönköpings län

Totalt

1 187

2 405

2 491

2 713

1 743

10 539

100%

32
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RJL 2018/187

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Avslutande samråd för ny översiktsplan
för Värnamo kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Avslutande samråd för ny översiktsplan för Värnamo kommun. Region
Jönköpings län ställer sig positiva till Värnamo kommuns förslag till ny
översiktsplan.

Information i ärendet
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redogör för kommunens
ställning till utvecklingen av bebyggelse och mark- och vattenområden i
kommunen. Värnamo kommuns gällande översiktsplan är från 2002 och har inte
bedömts vara aktuell för ytterliga en mandatperiod. Ett förslag till ny
kommunomfattande översiktsplan har tagits fram, -Mitt Värnamo 2035.
Planförslaget omfattar bland annat ett förslag till områden lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och förslag till var i kommunen det
är mer eller mindre lämpligt att etablera vindkraft.

Beslutsunderlag




Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15
Förslag till yttrande daterad 2018-03-20
Avslutande samråd för: Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo
kommun.

Beslut skickas till
Värnamo kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

YTTRANDE
2018-03-20

1(2)

RJL 2018/187

Värnamo kommun

Avslutande samråd för ny översiktsplan
för Värnamo kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende
Avslutande samråd för ny översiktsplan för Värnamo kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiva till Värnamo kommuns förslag till ny
översiktsplan. Nedan lämnas kompletterande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län önskar en utveckling av hur planförslaget kopplar an till de
regionala planer och strategier som lyfts i avsnitt 2.2, den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala transportplanen. Region Jönköpings
län vill även belysa att den regionala transportplanen inte motsvarar en regional
utvecklingsplan (RUP).
Region Jönköpings län vill framhålla vikt vid att Värnamo kommun beaktar
kopplingen till befintlig och framtida kollektivtrafik, samt övrig
transportinfrastruktur, i planeringen för bebyggelseutveckling både på landsbygd
(inklusive LIS-områden) och i tätort. Med bebyggelse avses både bostäder,
förskolor och skolor, samt övriga verksamheter.
Region Jönköpings län vill belysa att planeringsunderlaget inte ger en korrekt
beskrivning av organisationen för kollektivtrafiken. T.ex. uttrycks på sid 83 att
”För den regionala kollektivtrafiken ansvarar Jönköpings länstrafik AB. Länets
kommuner och Region Jönköping är ägare till länstrafikbolaget…”, vilket
beskriver organisationen före 2012 då Länstrafiken blev en del av Landstinget och
sedermera en del av Region Jönköpings län.
Region Jönköpings län vill framhålla att vi ser positivt på mellankommunal
samverkan inom flera områden som faller inom ramen för, eller har koppling till,
översiktsplanering.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
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RJL 2018/187

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
trafik, infrastruktur och
miljö

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Hej !
Vår kommun växer så
det knakar. Nu vill vi veta vad du
tycker om vårt förslag till ny översiktsplan
för Värnamo kommun.

Avslutande samråd för,
- Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo kommun
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redogör för kommunens ställning till utvecklingen av
bebyggelse och mark- och vattenområden i kommunen. Värnamo kommuns gällande översiktsplan är
från 2002 och har inte bedömts vara aktuell för ytterliga en mandatperiod. Ett förslag till ny
kommunomfattande översiktsplan har tagits fram, -Mitt Värnamo 2035.
Planförslaget omfattar bland annat ett förslag till områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och förslag till var i kommunen det är mer eller mindre lämpligt att etablera vindkraft.
Samrådstiden är satt mellan 2018-01-15 och 2018-04-06 och förslaget till ny översiktsplan med
tillhörande planeringsunderlag och konsekvensbeskrivning kommer finnas på kommunens bibliotek, i
bokbussen, i stadshusets foajé samt i Gummifabriken.
Förslaget hittar ni även på kommunens webb-plats, www.varnamo.se/nyoversiktsplan där
kommer ni även snarast att hitta en karttjänst tillhörande planförslaget. På hemsidan finner ni även en
kortversion av planförslaget.
Värnamo kommun efterfrågar nu era synpunkter på planförslaget. Enklast är att lämna eventuella
synpunkter skriftligen till, Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 331 83 Värnamo. Det går
även bra att lämna synpunkter via e-post till, samhallsbyggnad@varnamo.se
Om ni har frågor eller om ni önskar att vi kommer till er och håller ett möte kring planförslaget är ni
välkomna att kontakta planarkitekt, Emma Nordstrand på, emma.f.nordstrand@varnamo.se
Med en vänlig hälsning!
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1. Översiktsplanering
Syftet med översiktsplanering är att vägleda den fysiska planeringen i kommunen så att den utveckling som sker sammantaget
ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är av största vikt om kommunen ska kunna
uppnå en hållbar och attraktiv utveckling.

Planförslag 1.0

Synpunkter

Det strategiska verktyget för att vägleda kommunen mot en önskad utveckling är översiktsplanen. Planen ska vara vägledande
för efterkommande beslut om hur bebyggelse, mark- och vattenområden ska användas och den ska redogöra för hur kommunen
avser tillgodose de riksintressen och miljökvalitetsnormer som
kommunen berörs av.
De konsekvenser som planförslaget medför ska beskrivas både
i enlighet med miljöbalken krav på att redogöra för betydande
miljöpåverkan och i enlighet med plan- och bygglagens krav.
En viktiga del i planeringsprocessen är att planen ska samrådas,
kommuniceras med medborgarna, grannkommuner, myndigheter och andra berörda. Det avslutande steget i planprocessen
är att planen ska ställas ut för granskning i minst två månader
innan det antas av kommunfullmäktige.
För tätorter och andra områden med komplicerade förhållanden
kan kommunen göra fördjupningar av översiktsplanen och om
ett för kommunen tidigare okänt allmänt intresse tillkommer
kan ett tillägg göras.

Samråd

JAN-MARS
2018

Planförslag 1.1

Synpunkter

Utställning

JUN-AUG
2018

Planförslag
1.2
Antagande

Antagande

SEPT
2018

1.1 Översiktsplanens upplägg
Värnamo kommuns översiktsplan, Mitt Värnamo 2035 är en
strategisk plan som redogör för de principiella ställningstaganden som kommunen ser för mark- och vattenområden och för
den byggda miljön. De ställningtaganden som återfinns i planen
är i huvudsak av övergripande betydelse för hela kommunens
utveckling.
Översiktsplanerna redogör för kommunens ställningtaganden
för olika ämnesområden och för olika geografiska områden i
kommunen. Målstyrning med mål, åtgärder och
uppföljning innefattas inte.
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Ny
översiktsplan

Bild som visar den av PBL-styrda processen för
att ta fram en översiktsplan. Bilden visar även på
en ungefärlig tidsplan för den nya översiktsplanen i förhållande till planprocessen.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
Planförslag

TEXT
(PDF)

KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

KARTA

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg
Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.

KARTA

I efterkommande fördjupningar
kommer dessa ställningstaganden
omsättas i preciserad mark- och vattenanvändning. Var vi vill se nya bostadsområden eller vilka grönytor som ska
sparas för rekreation och dagvattenhantering kommer planläggas i
fördjupningar. Kommunen har som ambition att fördjupningarna införlivas i den
kommunövergripande översiktsplanen med målet att kommunen ska ha
en övergripande plan

Planen består av tre delar; planförslag,
planeringsunderlag och en
konsekvensbeskrivning. Översiktsplanen
är upplagd på sådant sätt att planförslaget
hålls skilt från planeringsunderlaget. I
planförslaget är det enbart kommunens
ställningstaganden som redogörs för
medan det i planeringsunderlaget
enbart redogörs för de förutsättningar och
allmänna intressen planförslaget ska ta hänsyn till.
Översiktsplanen inleds med en inledande del där de utmaningar
och möjligheter som kommunen ser under planperioden
redogörs för. Detta för att ge en bakgrund till
planförslaget.

Symbol som hänvisar till
ett kommunal plan eller beslut.

Symbol som hänvisar till
ett planeringsunderlag

Symbol som hänvisar till
översiktsplanens ställningstagande.

Tillhörande planen finns en separat konsekvensbeskrivning där
konsekvenserna av planförslaget framgår. Konsekvenserna är
också beskrivna, kontinuerligt i planförslaget med ambitionen att
de mer betydande konsekvenser som planförslaget ger upphov
till ska framgå tydligt.
Tillhörande planen finns även en digital karttjänst där
planförslaget och planeringsunderlaget kan redogöras för
samtidigt i datalager vilket ger möjligheten att se hur
planförslaget påverkar planeringsunderlaget och vice versa.
Mellan planens olika delar finns hänvisningar som instruerar var
man kan läsa mer om vilket planeringsunderlag som har
betydelse för planförslaget och vilket planeringsunderlag som
planförslaget berör. I planen förekommer även hänvisningar till
andra planer och beslut som har betydelse för planen.
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1.2 Rullande överisktsplan
Översiktsplanering ska vara en kontinuerlig process. Planen ska
spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om
byggande, mark- och vattenanvändning. Planen måste också
vara aktuell för att kunna fungera som vägledning vid såväl
kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland
annat detaljplaner och bygglov. Minst en gång varje
mandatperiod ska kommunen därför ta ställning till planens
aktualitet.
Kommunen har tagit fram ett förslag till
översiktsplaneringsprocess som sträcker sig över mandatperioden med syftet att hålla
planen aktuell.
Under de första åren efter att planen har
antagits eller aktualiserats kommer
översiktsplanen implementeras och användas
som vägledning i den fysiska utvecklingen i
kommunen. Under den andra fasen kommer
ett uppföljningsarbete inledas. Under denna fas
kommer kommunen analysera hur planen har
tillämpats, om några nya behov har uppstått, om
planen speglar den rådande politiska viljan och
om nya förutsättningar har tillkommit. Under
denna fas finns vid behov möjlighet att föra
dialog med medborgarna. Den tredje och sista
fasen är reviderings- och beslutsfasen där planen
justeras och antingen
aktualitetsförklaras eller om ett behov finns antas
på nytt.

Antagande
Implementering och
genomförande

Utställning
Samråd

Diskussion
och
revidering

MANDATPERIOD

Analys, dialog
och uppföljning

Period 1
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Implementering och
genomförande

Period 3

2. Utgångspunkter och
möjligheter
Kommunens vision
Globala, nationella och regionala mål
Jämlikhet, jämställdhet och barnperspektiv
Befolkningen och deras behov
En del av omvärlden
En del av regionen
En del av landskapet

9

2.1 Kommunens vision:
Värnamo den mänskliga
tillväxtkommunen,
40 000 invånare till 2035
Kommunens mål och vision

Det styrdokument av störst betydelse för Värnamo kommuns
utveckling är Vision och mål för Värnamo kommun 2016. I augusti
2016 antog fullmäktige en ny vision för kommunen. Visionen vill
förmedla mänsklig tillväxt. Kommunen behöver fler invånare och
alla behövs. I Värnamo finns det möjlighet att växa som människa.

Varför 2035?

Värnamo kommun blickar i sin vision två decennier framåt i tiden.
Visionsåret 2035 är valt utifrån att det ger ett tillräckligt långt
tidsperpektiv för att kunna påverka, och tillräckligt kort för att ha
överblick och göra prognoser.Utbyggnaden av en
höghastighetsjärnväg i Sverige med stationsläge i Värnamo är en
annan stark anledning till visonsåret, då målet är att järnvägen ska
vara klar för trafik 2035.

Varför ska vi vara 40 000 invånare?

Värnamo kommun har en åldrande befolkning vilket innebär att
inflyttning är viktig för att uppnå balans. Fler invånare möjliggör för
en mer attraktiv kommun då fler invånare bl a ger bättre underlag
för kultur, fritid, utbud av restauranger och nöjen. Fler invånare ökar
underlaget för rekrytering för näringslivet och ger möjlighet att öka
tjänsteproduktion samt
företagsstödjande verksamhet.

Kommunens vision och översiktsplanen

Värnamo kommun vill växa men inte på vilket sätt som helst
därför har kommun beslutatat att visionen ska bygga på fyra kriterier:
hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Målkriterierna ska ses
som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskrivningar och alla beslut på olika nivåer.Visionen innebär att
kommunen ska kunna växa med omkring 6 000 invånare och det
kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och service. Målet
är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning
och samtidigt fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet.
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2.2 Globala, nationella och
regionala mål
Av en översiktsplan ska det framgå hur kommunen tänker ta
hänsyn till nationella- och regionala mål och planer av
betydelse för hållbar utveckling. Följande mål bedömmer
kommunen har betydelse för kommunens fysiska utveckling

De globala målen

De globala målen är en ny agenda för global,hållbar utveckling
och är en efterträdare till demilleniemål som varit aktuella fram
till 2015. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål
för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren: -att utrota
extrem fattigdom, -att minska ojämlikheter och orättvisor i
världen, -att lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för
hållbar utveckling kan det här uppnås. För Värnamo kommuns
översiktsplanering bedöms det främst vara delmål 11, Hållbara
städer och samhällen, delmål 13, Beskämpa klimatförändringen
och delmål 15, Ekosystem och biologisk mångfald som är av
störst betydelse.
Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

De nationella miljömålen
Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Sverige har av riksdagen 16 antagna miljömål och ett
övergripande mål som beskriver den kvalité man vill att miljön
ska ha år 2020. Det övergripande målet, generationsmål är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Regionala miljömålen

De regionala miljömålen ansvarar länsstyrelserna för.
Jönköpings län har i sitt åtgärdsarbete tagit utgångpunkt i det
nationella miljömålen och beslutat att 14 av dessa samt
generationsmålet ska gälla för Jönköpings län. Länsstyrelsen har
tagit fram fyra åtgärdsprogram som bidrar till att nå de
nationella miljömålen och dessa är: Djuren och växternas
miljömål, Vattnets miljömål, Hälsans miljömål och Minskad
klimatpåverkan.

Illustration över det övergripande nationella
miljömålet, generationsmålet.

Utöver dessa har Jönköpings länsstyrelse valt att ta fram ett
åtgärdsprogram för klimatanpassning med åtgärder som man
ålägger kommunerna i länet att arbeta med. Syftet med
åtgärdsprogrammet är att vara en vägledning för länets aktörer
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för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt
robust samhälle och en hållbar utveckling.
Plan för Värnamo kommuns miljöarbete sammanställer de
regionala åtgärdsprogrammetn och de åtgärder som kommunen
har åtagit sig att genomföra.

Folkhälsomålen och mål om friluftsliv

Sverige har elva nationella folkhälsomål. Det övergripande
målet för folkhälsa är att skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om
allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer
som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. De
folkhälsomål som berörs i Värnamo kommuns översiktsplan
är främst, Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska
och sociala förutsättningar, Barn och ungas uppväxtvillkor och
delvis Miljöer och produkter och Fysisk aktivitet.
Regeringen beslutade 2012 om 10 nationella friluftslivsmål i
syfte att förbättra folkhälsan, ge en ökad naturförståelse och
bidra till regional utveckling. Flera av dessa mål är relevanta ur
ett fysisskt planeringsperpektiv bland annat Attraktiv tätortsnära
natur och Tillgång till natur och friluftsliv.

RUS, regional utvecklingsstrategi för region Jönköping

Värnamo kommun ingår i Region Jönköpings län. Regionen har
tagit fram en Regional utvecklingsstrategi, RUS för perioden
2014-2025.
RUS har en formell status både som regionplan enligt plan- och
bygglagen och som regionalt utvecklingsprogram. Regionplanen
är en vägvisare för regionens, i det här fallet Jönköpings läns,
samlade utvecklings- och tillväxtarbete. Den senaste utvecklingsplanen fastställdes 2013 och har två målområden: Mål för
näringsliv och Mål för livsmiljön. Utvecklingsstrategin
innehåller dessutom fyra delstrategier som man anser ska
bidra till länets fortsatta utveckling och till att de övergripande
målområdena nås. De fyra delstrategierna är: En internationellt
ledande industriregion, Ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag, Ett inkluderande samhälle och En
global livsmiljö.

REGIONAL UTVECKLING
GSSTRATEG
GI
FÖR REGION JÖNKÖPIN
NG » 2025

Jönköpings läns, Klimat och energistrategi, 2010
12
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Jönköping har satt upp som regionalt mål att länet ska vara ett
Plusenergi län till 2050. Det betyder att behovet av energi ska
minska och att produktionen av förnybar energi ska ge ett
överskott. För detta mål har man tagit fram en Klimat och
energistrategi, 2010 som utöver det övergripande målet tar upp
delmål för länet avseende energi. Vägen till att förverkliga
visionen är strategiskt arbete på alla nivåer i samhället för
minskad klimatpåverkan och energieffektivisering. År 2020 ska
Jönköpings län vara det klimatsmarta länet.

RUP regional transportplan, Jönköpings län 2014-2025
Den regionala transportplanen förhåller sig till de funktionella
stråk som förekommer inom regionen samt föreslår åtgärder för
att förbättra dessa under planperioden.
JÖNKÖPINGS LÄN 2014
4–20
025
5

Planen tar upp åtgärder som påverkar kommunens planering
såsom satsningar för att höja kapaciteten och hastigheten på
järnvägsstråken, Vaggerydsbanan samt Halmstad-Nässjö för
delen Nässjö-Värnamo och ny vägsträckning förbi Bor på
riksväg 27. Planen tar även upp utvecklingen av cykelvägar i de
fall kommunen inte är väghållare och där kommunen därmed
inte äger frågan. Utvecklingen är i dessa fall beroende av
regionens planering och i många fall att samfinansiering med
kommunerna kan lösas.
Fastställd av Regionstyrelsen 19 juni 2014

RUP tar bl a hänsyn till de nationella transportpolitiska
målen och det regionala kollektivtrafikprogrammet och
Värnamo kommuns översiktsplan förhåller sig i sin tur till den
regionala utvecklingsplanen.
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2.3 Jämställdhet, jämlikhet och
barnperspektiv
Översiktsplanen är ett verktyg för att skapa ett hållbart,
attraktivt, tryggt Värnamo i tillväxt, utifrån den kommunala
visionens kriterier men även en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar kommun som plan- och bygglagen ålägger
kommunerna att sträva efter i sin översiktsplanering. Det finns
flera tvärsektoriella frågor som har betydelse för
översiktsplanen. Dessa perspektiv vägs in i planens
ställningstagande under flera av planens fokusområden. Några
av dessa tvärsektoriella frågor är de som behandlar jämlikhet,
jämställdhet och barns rättigheter som är frågor av betydelse för
att uppnå ett socialt hållbart samhälle.
Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt
samhälle med goda levnadsförhållanden för alla. Det handlar
bland annat om bostäder, demokrati, mångfald, utbildning,
kultur, gemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande.
Historiskt sett har vi utgått från aspekter som hälsa, ekonomi,
estetik, säkerhet m.m. vid den fysiska planeringen men idag har
dessa aspekter bräddats med jämställdhet, jämlikhet och barns
rättigheter - alla aspekter som är viktiga att tänka på i kommunal
fysisk planering.

Jämlikhet

Plan- och bygglagen säger att kommunal planering ska
främja jämlika och goda levnadsförhållanden, både för
människor i dagens samhälle och för kommande generationer.
Jämlikhet innebär att alla människor har samma värde och ska
ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell
läggning, klasstillhörighet och status, åsikt,
funktionsnedsättning, kön etc.
Jämlikhet kan vara mycket och i vår fysiska miljö så kan det
handla om en god tillgänglighet för alla samhällsgrupper,
genom väl utbyggd kollektivtrafik och ett funktionellt och
utbyggt cykel- och gångvägsnät, god tillgång till parker och
natur, offentliga platser, service och allmänna rum. En tät stad
skapar bra förutsättningar för korta avstånd och färre resor samt
för fler trygga stadsmiljöer och stråk vilket gynnar jämlikhet.
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Jämlikhet är även viktig att beakta i själva planeringsprocessen
Hur vi väljer att genomföra processen att ta fram en översiktsplan kan sätta stor prägel på vidare planering och i slutändan på
hur jämställt samhälle Värnamo kommun är. Det är därför av
stor vikt att en så representativ grupp för kommunens invånare
som ges möjlighet att påverka under processen.
Segeration och integration
Två viktiga frågor för att uppnå jämlikhet är dem om
segregation och integration. Dessa har även tydliga fysiska
kopplingar och därmed även en koppling till fysisk planering.
Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.
Segregation är framförallt en fråga om boendet, medan
integration är en vidare fråga om delaktighet i samhället i stort.
Det är viktigt att olika befolkningsgrupper som är
socioekonomiskt och etniskt olika, har möjlighet att mötas i det
vardagliga livet. Möten mellan människor leder till ökad
förståelse och respekt mellan olika grupper. Segregation i
boendet minskar förutsättningarna för möten. Att försöka minska
boendesegregationen kan därför ha positiva effekter för en ökad
integration. Även om integration handlar om så mycket mer än
boende och mötesplatser så är det vad i första hand kan påverkas
med fysisk planering.
Många bostadsområden erbjuder idag bara bostäder av en
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byggnadstyp och upplåtelseform, t.ex. hyresrätter i
flerbostadshus eller villa med eget ägande. Människor ska ha
möjlighet att välja var de vill bosätta sig. Detta kan uppnås på
lång sikt med en aktiv bostadspolitik och en spridning av olika
upplåtelseformer och byggnadstyper i kommunens olika delar.
Effekter av socioekonomisk boendesegregation kan minskas
med bra lokaliseringar av mötesplatser, god tillgång till
fritidsaktiviteter, närhet till arbete samt frånvaro av mentala och
fysiska barriärer.

Jämställdhet

Jämställdhet innebar jämlikhet mellan könen. Det
övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitisk är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Både kvinnor och mäns vardagsliv ska främjas när
vi bygger och planerar vårt samhälle. En förutsättning är att
jämställdhet integreras i kommunens fysiska planering är att
frågan finns med i översiktsplanen som är kommunens
avsiktsförklaring för framtidens fysiska miljö. Den fysiska
planeringens resultat kan underlätta för människor att leva ett
jämställt liv.
Det bör i planeringssammanhang tidigt föras en diskussion om
fördelningen av resurser till olika slags anläggningar,
infrastruktur och projekt i samhället, och hur stor del av
investeringar som kommer män, kvinnor, pojkar och flickor
tillgodo.
Eftersom män och kvinnor idag har delvis olika levnadsmönster
och levnadsförhållanden använder de stadens fysiska platser och
miljöer på olika sätt. Ett exempel på detta är att det för en kvinna
kan upplevas otryggt att vistas i en park under kvällstid. Många
kvinnor väljer att gå en omväg för att undvika sådana miljöer
när det är mörkt. För en man kanske det inte innebär några
restriktioner i att vistas i parken vare sig det är ljust eller mörkt
ute.
Det är också viktigt att väga in jämställdhetsaspekten i
själva planeringsprocessen, t ex bör arbetsgrupper utgöras av en
blandning av kvinnor och män. Vid samråd och möten med
allmänheten bör inbjudan, tid, plats och forum utformas så att
både män och kvinnor lockas och ges möjlighet att delta och
lämna synpunkter.
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Barnperspektivet

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s
generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990.
Enligt konventionens fyra grundprinciper ska alla barn
behandlas lika, barns bästa beaktas liksom barns rätt till liv och
utveckling samt barns rätt att få komma till tals. Det finns
tydliga krav på kommunen att utveckla barns och ungdomars
inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen samt
att tydliggöra barnperspektivet i det kommunala arbetet
Det är viktigt att vara medveten om att det finns två olika synsätt
på barnperspektivet - de vuxnas perspektiv på barn och vad de
vill ha, eller barnets egna perspektiv. Beroende på vilket
perpektiv man väljer kan svaret skilja sig åt.
Enligt barnkonventionen räknas man som barn till och med
arton år. Dock skiljer sig barns behov och önskningar åt
beroende på ålder, något som är viktigt att ha i åtanke.
Gemensamt är dock att både mindre barns och ungdomars
boende och närmiljö spelar en viktig roll för utveckling och
hälsa. Deras hälsa och livskvalitet påverkas positivt av en fysisk
planläggning som motverkar segregation och med närhet till
miljöer som stimulerar fysisk aktivitet. Leken innebär att barn
använder den offentliga miljön på ett helt annat satt än vuxna.
Barn- och ungdomar kan ha andra referensramar än vuxna för
vad de vill med sin närmiljö eller på vilket sätt de vill ta del i
samhället. Därför ar det viktigt att barn och ungdomar är
delaktiga i den fysiska planeringen.
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2.4 Kommunens invånare och
dess behov
Bakgrund

För att skapa en önskvärd och hållbar utveckling av kommunen
måste man känna till och lära känna Värnamos
kommuninvånare i form av siffror och statistik. Det är genom
dessa siffror som man kan se vilka behov befolkningen har och
kommer ha i framtiden och planlägga för dessa. Behov vad
gäller bostäder, service, skola och omsorg kan se olika ut runt
om i kommunen beroende på befolkningssammansättning och
åldersstruktur.

Läs mer om kommunens befolkningsutvecklingen: Befolkningsprognos
2016-2026 med delområdesprognos
2016-2020

Befolkningsstatistik och befolkningsutvecklingen över tid kan
delvis ge svar på hur framtidens befolkning kan komma att se ut.
Med hjälp av denna empiriska data kan en prognos göras, men
på längre sikt ökar osäkerheten eftersom det finns många osäkra
faktorer som spelar in och som påverkar utvecklingen och
utfallet. Kommunen kan genom översiktsplanen skapa en viss
handlingsberedskap utifrån prognoserna, vilket vägleder planeringen.

I Värnamo kommun

Kommunen och har sedan 2008 haft en positiv
befolkningsutveckling även om denna inte har skett jämnt
fördelat över kommunen. Befolkningstillväxten har främst ägt
rum i Värnamo stad – här bor idag över hälften, 19 200 av
kommunens drygt 33 400 invånare. Befolkningsutvecklingen
har dock mer eller mindre stått stilla i övriga tätorter och för
vissa delar i kommunen gått något
Antal invånare
tillbaka. Sammantaget har befolkningsutvecklingen varit stadigt
39 400
växande med en takt på i snitt 0,35
%, eller 135 invånare per år. Även 38 400
framöver förväntas
37 400
befolkningen att öka och i högre
grad än tidigare. Ökningen
36 400
förväntas stabiliseras på en högre
35 400
nivå än den nuvarande
ökningstakten.

Utveckling i enlighet med
den kommunala visionen
Utveckling i enlighet med
befolkningsprognos (2026).
Utveckling i enlighet med
dagens tillväxttakt.

34 400

Den kommunala visionen som lyder, Värnamo den mänskliga
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2016

2026
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2036

tillväxtkommunen - 40 000 invånare till 2035 visar på en
kommunal vilja att vi ska bli ännu fler i framtiden. Visionen
innebär en befolkningsökning på omkring 7 000 personer under
en 20 års period vilket innebär i genomsnitt 350 personer per
år. Kommunprognosen visar att till 2026 kommer finnas ca 36
100 invånare i kommunen vilket innebär att kommunen på 10 år
kommer växa med cirka 2 700 invånare eller 270 invånare per
år. Osäkerhetsfaktorer såsom en orolig omvärld och höghastighetsjärnvägen förväntas kunna påverkabefolkningsutvecklingen
och framförallt inflyttningstalet i en positiv riktning.

Befolkning i tätorterna och de olika kommundelarna

Av Värnamo kommuns befolkning är mer än hälften - 57 % ,
bosatta i centralorten Värnamo. De största tätorterna i
kommunen ligger utefter riksväg 27 och är från söder Rydaholm,
Bor, Forsheda och Bredaryd. De fyra orterna har tillsammans ca
5820 invånare vilket motsvarar 17 % av kommunens befolkning.
Invånarantalet är relativt jämnt fördelat över orterna men störst
tätort i antal invånare är Rydaholm med cirka 1560 invånare.
Omkring 8 430 invånare vilket motsvarar 25 % bor på
landsbygden respektive i de mindre landsbygdsorterna, med
en koncentration runt Värnamo stad och kring sjön Vidösterns
norra stränder.

Tätorterna i tätortsbandet

Kommunen bedömer att minst 75 % av den prognostiserande
befolkningsökning, omkring 2 700 invånare de kommande
10 åren, kommer att ske inom Värnamo tätort. Värnamo stad
kommer således att öka sin befolkning med ca 2025 invånare
under en tio-års-period.
För Bredaryd tätort har det under den senaste femårsperioden
skett en positiv befolkningsutveckling på 8 %, eller ca 110
invånare. Utvecklingen har stått still i Forsheda och
Rydaholm och för Bor varit svagt negativ.

Värnamo centralort

Övriga orter

Landbygden och
landbygdsorterna

Tätorterna i tätortsbandet.
(Rydaholm, Bor,
Forsheda, Bredaryd)

För Bredaryd, Forsheda och Rydaholm förväntas
befolkningsutvecklingen att fortsätta i samma omfattning
som tidigare medan för Bor spår en ökande trend bl. a. i och
med närheten och god tillgänglighet till Värnamo stad samt
det planerade stationsläget för höghastighetsjärnvägen.

Kranstätorterna

Kärda, Åminne, Tånnö och Hörle utgör kranstätorter till
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Fryele och
Nydala

Värnamo stad. Befolkningsutveckling för Hörle och Åminne har visat på en ökande trend de
senaste 10 åren. Befolkningsutvecklingen i Kärda
har stått still och i Tånnö har den varit negativ.
För
landsbygden kring dessa orter har trenden varit
ökande.

Värnamo, Hörle
och Åminne

Bredaryd
och Lanna

Forsheda, Hånger
och Dannäs

För kranstätorterna förväntas
befolkningsutvecklingen i framtiden att öka i och
med närheten till Värnamo stad och i takt med att
staden växer. Idag råder brist på enskilt boende,
villor i stadsnära lägen. Bl a denna brist medför
en förväntad ökad attraktivitet för boende i kranstätorterna i framtiden.

Landsbygden med landsbygdsorterna

Befolkningstillväxten på landsbygden har
sammantaget under senare tid stått stilla men förväntas totalt sett
utvecklas i en positiv trend i framtiden. Kommunen bedömer att
10 % av
befolkningsökningen kommer att ske på ren landsbygd och i
landsbygdsorterna (Fryele, Nydala, Ohs, Gällaryd, Dannäs,
Hånger och Torskinge).
Utvecklingen ser olika ut för olika delar av kommunens
landsbygd. Kommunen har, i Kommunprognosen, delats in i sex
olika landsbygdsområden. Landsbygdsområdet kring Bor,
Gällaryd och Ohs och landsbygdsområdet kring Värnamo, Hörle
och Åminne har under de senaste fem åren haft en ökad
befolkningsutveckling medan landsbygden kring Bredaryd,
Lanna och Forsheda samt Hånger och Dannäs visar på en
minskad befolkningsutveckling. För Rydaholm och Hordas
landsbygdsområde och för landsbygdsområdet kring Nydala och
Fryele har befolkningsutvecklingen varit i stort oförändrad.
Totalt sett ser befolkningsutvecklingen för kommunens
landsbygd ut att stå still men man ser även en tydlig ökande
trend för bosättning på landsbygden kring Värnamo stad och vid
sjön Vidösterns stränder. Vidare kan man utläsa att den positiva
befolkningsutveckling för Borområdet sker på landsbygden och
inte i tätorten, medan det omvända gäller för Bredaryd och
Forshedaområdet där den utveckling som sker äger rum i
tätorterna och inte på landsbygden.
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Bor Gällaryd
och Ohs

Rydaholm och
Horda

Befolkningsökningen på landsbygden där det finns större
bebyggelsegrupper bedöms för landsbygdsområdet kring
Värnamo samt för landsbygdsområdet kring Bor att öka och för
övriga landsbygdsområden fortsätta i samma takt som idag.

Befolkning i olika åldrar

Värnamo kommuns befolkningsutveckling fördelat på olika
ålderskategorier visar på vilka behov vi i framtiden kommer se
för skola och omsorg. Under perioden 2015-2026 visar
befolkningsutvecklingen att antalet förskole- och
grundskolebarn kommer öka med 8 % respektive 10 %. Den
stora ökningen för perioden står gruppen av gymnasieungdomar
för, som kommer att öka med omkring 20 % (220 stycken fler).
Den yrkesverksamma grupperna i kommunen (20-65 år) som
för övriga Sverige kommer i framtida att försörja en allt större
grupp. Under prognosperioden 2016-2026 förväntas andelen
arbetsföra minska i kommunen trots att denna grupp förväntas
bli större. Detta på grund av att andelen av grupperna under 20
och över 65 kommer att öka mer under perioden. En annan
demografisk utmaning som Värnamo kommun delar med stora
delar av landet, är att den befolkningsandel som bland nnata
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Jönköping

Göteborg

Vaggeryd
Gnosjö

Sävsjö

Gislaved
Värnamo

Växjö

Ljungby

utgör 40-talisterna under prognosperioden kommer göra avtryck
i de äldre åldersgrupperna. I Värnamo kommun förväntas
gruppen 70-79 år öka med 17 %. Den största demografiska
förändringen under prognosperioden står gruppen 80-89 år för.
Denna grupp ökar med 540 personer, vilket motsvarar hela 34 %
under prognosperioden. Helt klart är att åldersstrukturen kommer att förändras, vi kommer att bli fler och vi kommer bli äldre.

Teckenförklaring

In och utflyttning

Flyttningsbenägenheten ökar i allmänhet, vi flyttar allt oftare.
Geografiskt sker flyttningen från mindre till större regioner och
från landsbygd till städer. De som är mest flyttbenägna är
framförallt yngre och högutbildade personer. En större
funktionell arbetsmarknadsregion med längre möjliga avstånd
för arbetspendling skulle i framtiden kunna ge en ökad stabilitet
i boendet och fler skulle kunna välja att bo kvar i kommunen och
fortfarande ha möjlighet att arbeta och studera.
Antalet yngre människor som flyttar till Värnamo för att studera
förväntas öka i framtiden tack vare Campus Värnamo positiva
utvecklingstrend med bl a fler utbildningar. 2016 erbjöds 11
olika utbildningar som ca 215 studenter deltog i. Verksamheten
planerar för ännu fler utbildningar och 400 studenter i framtiden.
Värnamo kommun har ett positivt flyttningsnetto.
Utflyttningsmönstret visar framför allt strömningar mot
storstäderna Göteborg och Jönköping. In-flyttningen sker främst
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Pendlingsintensitet

De huvudsakliga
pendlings- och
in-utflyttningsstråken.

Arbetsmarknad,
LA-region 14
Kommungräns

från Gislaved, Gnosjö men även från Göteborg och Jönköping.
Befolkningsprognosernas avvikelser kan till viss del förklaras av
invandringen och utvandringen då det finns stora
osäkerhetsfaktorer för dessa företeelser i framtiden exempelvis
för migration på grund av krig och klimatförändringar.
I Värnamo finns år 2016, människor från alla delar av världen.
Cirka 18 % av Värnamos folkbokförda invånare har utländsk
härkomst. Störst andel kommer från det forna Jugoslavien och
Bosnien Hercegovina. Andra stora ursprungsländer är Vietnam,
Finland och Rumänien. Gruppen invånare med ursprung i Syrien
förväntas öka i och med den pågående konflikten och bl a med
denna utveckling i åtanke kan andelen med utländsk bakgrund
förväntas öka i framtiden.

Arbetsmarknad

Kommunen har en högre andel förvärvsarbetande än rikssnittet,
83 % jämfört med 77 % i riket. Andelen arbetssökande i
kommunen är följdaktligen något färre än riksgenomsnittet. I
jämförelse med riket är dubbelt så många som riksgenomsnittet,
28 % sysselsatta i tillverkningsindustrin. Vård- och
omsorgssektorn sysselsätter 19 % av kommunens invånare och
handeln 13 %. Utbildningsnivån i kommunen är relativt låg i
förhållande till riket i stort, 29 % av befolkningen har en eftergymnasial utbildning i jämförelse med i riket där 40 % har
utbildning. Av kommunens medborgare äldre än 16 år är 9 % i
kommunen under utbildning, varav en betydande andel är
kvinnor.
Värnamo är del av den företagaranda benämnd som
Gnosjöandan som är kartaktäristikt för en del av Jönköpingsregionen. I Värnamo är andelen medelstora (10-49 anställda)
företag och stora (50-249 anställda) företag, relativt rikssnitt
stort, 13,3 % respektive 3, 1 % av antalet sysselsatta i
kommunen. Rikssnittet är 10,7 % respektive 2,2 %.
I kommunen sker omkring 60 % av alla arbets- och studieresor
inom kommunen och pendlingsmönstret för kommunen visar
vidare på en positiv netto-inpendling. Inpendling sker främst
från Gislaved, (9 % av resorna görs till och från Gislaveds
kommun), Gnosjö, (6 %) och till Vaggeryd (3%). Utpendlingsmönstret är liknande och sker främst mot Gnosjö, Gislaved,
Jönköping och Vaggeryd men även söderut mot Ljungby och
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Växjö.
Värnamo kommun ligger strategiskt beläget mellan de båda
högskoleorterna Växjö och Jönköping, vilket ger goda
möjligheter att bo kvar i kommunen under studietiden. 2016 är
det ca 330 studenter från Värnamo kommun som studerar vid
högskolan i Jönköping varav ca 150 är skrivna i Värnamo.

Behov av bostäder

Behovet av bostäder i kommunen ser olika ut men man kan se
att behovet av en ökad variation av boendetyper ökar och att
ensamboende i likhet med landet i stort är en hushållstyp som
ökar mest bl a då samhällsgrupperna med äldre och unga
vuxna förväntas öka. Barnfamiljen kan inte längre vara den
enda normen för bostadsplaneringen eftersom den enbart utgör
en av flera hushållstyper. I kommunen idag är 50 % av
bostäderna småhus vilket är i linje med riksgenomsnittet.
För att klara och ge förutsättningarna för den prognosticerade
befolkningstillväxten behöver det byggas omkring 1600 nya
bostäder till 2026, varav ca 1200 i Värnamo stad. Under planperioden till visionsåret 2035 kommer det behövas byggas
3600 nya bostäder i hela kommunen om vi ska kunna nå upp
till målet om 40 000 invånare. Värnamo kommun har i de så
kallade Sverigeförhandlingarna kring ny höghastighetsjärnväg
gått med på att till 2035 bygga 1770 nya bostäder i Värnamo
stad, något som man räknar med att utan svårigheter kunna
fullfölja enligt de planer som i nuläget finns för nybyggnation.
Men att ta fram de resternande drygt 1700 nya bostäderna
inom samma tidsperiod kommer kräva stora satsningar hos
såväl kommunen som privata byggherrar.Förutom att ta fram
nya bostadsområden i och kring Värnamo stad måste
kommunen arbeta för att öka attraktiviteten i samtliga tätorter
genom satsningar på service och kommunikationer. Det är
uppenbart att Värnamo centralort inte ensamt kan bereda plats
för samtliga nya bostäder som behövs för att uppnå visionen.
Kommunens bostadsförsörjningsplan för åren 2016-2020
anger att bostadsbyggandet måste öka till 125 bostäder per
år, vilket är en markant ökning i jämförelse med 69 bostäder
under perioden 2004-2014.

Hyresrätt
Bostadsrätt

Diagram som visar kommunens bostadsbestånd fördelat på
upplåtelseformer från 2015.

Byggklara/planerade bostäder i Värnamo
Byggklara/planerade bostäder
i övriga tätorter
Diagram som visar andel byggklara/planerade bostäder
enligt gällande bostadsförsörjningsplan 2016-2020

Värnamo centralort lider i dag av brist på både lägenheter och
tomtmark för enskilt byggande. Detta i kombination med en
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förväntad positiv befolkningsutveckling som främst beräknas
äga rum i staden, kommer innebära att tomter för enskilt
byggande i princip bara kommer att kunna erbjudas i
kranstätorterna och på landsbygden till centralorten. För
Värnamo stad kommer en utveckling behöva att ske mot en
tätare bebyggelse i form av radhus, grupphus för enskilt ägande
och i en större utsträckning behöver flerbostadshus dominera
nybyggnationen i de centrala delarna.
Behov av bostäder för nyanlända förväntas öka i framtiden.
Nyanlända är en heterogen grupp bestående både av familjer
med behov av billiga större lägenheter och av ensamkommande
barn med behov av gruppboende och därefter behov av mindre
billiga lägenheter. Kommunen måste möte detta behov och
kommer i framtiden att planera för nya gruppboenden.
De äldre åldersgrupperna behov av boende kommer att kräva
insatser och planering då de äldre under de kommande 10 åren
kommer att öka betydligt i såväl andel som antal. Kommunen
räknar att det är gruppen äldre än 75 år som kan ha behov av
särskilda insatser i hemmet. Byggnation av mellanformer såsom
små marklägenheter, trygghetsboende och seniorboende kan
vara en del av insatsen men även anpassning av det befintliga
bostadsbeståndet och hög tillgänglighetstandard för
nybyggnationer möjliggör goda bostäder för denna grupp.
Behov av mindre billiga lägenheter för unga som väljer att bo
kvar i kommunen förväntas öka till viss del på grund av den
ökade möjligheten att bo kvar och studera genom förbättrade
möjligheter att pendla till studier. Det kommunala
bostadsbolaget har idag ett 50-tal studentlägenheter och planerar
för ytterligare.

Behov av skola och förskola

Idag råder det brist på förskoleplatser i kommunen och en akut
brist i Värnamo stad. Situationen för låg- mellan- och
högstadieskolorna i staden är likaså ansträngd och delar av
verksamheten bedrivs i temporära paviljonger. Det finns alltså
redan idag ett stort behov för utbyggnad och framförallt ett
behov av att försörja de västra stadsdelarna med fler skolplatser.
Behovet av skola och förskola i staden beräknas öka i takt med
den prognosticerade befolkningsutvecklingen och i och med
inflyttningstalet. Idag pågår det arbete i kommunen för att öka
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antalet förskolor och likaså en omfattande ombyggnad av
Gröndalsskolan som man delvis hoppas ska förbättra
situationen för stadens västra stadsdelar. Fler åtgärder kommer
dock att krävas både på kort och på långt sikt under
planperioden för att möta framförallt stadens ökande
befolknings behov av förskola och skola.
I övriga tätorter är behovet inte lika angeläget om behovet är än
mer oberäkneligt. Även om det för en del tätorter är fullbelagt
för tillfället, anser kommunen i linje med
befolkningsprognosen att behovet av en utbyggnad inom en
tioårsperiod inte är nödvändigt. För att nå visionsmålet om 40
000 invånare krävs dock sannolikt en utbyggnad av skola och
förskola även i fler av kommunens tätorter.
Antalet gymnasieungdomar, åldersgruppen (16-18) beräknas öka
inom en 10 årsperiod med ca 220 stycken. Idag finns i
kommunen i huvudsak en gymnasieskola, Finnvedens
gymnasium med cirka 2000 elever. Idag räcker skolans lokaler
till för verksamheten men framtidens behov är svårt att förespå
bl a beroende på närbelägna gymnasieskolor i angränsande,
mindre kommuner.
Idag är kommunens verksamhet för vuxenutbildning (SFI,
svenska för invandrare, grundskola och gymnasial utbildning)
ansträngd bl a på grund av den stora gruppen nyanlända. Det
framtida behovet för nya lokaler är osäkert och beroende av
världssituationen samt internationell och nationell politik.

Behov av äldreomsorg och särskild boende

I takt med att den allmänna folkhälsan blir bättre ökar andelen
äldre kommunmedborgarna. Grupperna i de äldre
åldersklasserna ökar visserligen men behovet av äldreomsorg
och särskilt boende beräknas inte följa denna utveckling. Den
tekniska och digitala utvecklingen samt bättre medecin- och
sjukvård är orsaker till att äldreomsorgsbehovet ändå minskar.
Kommunen kommer dock att inom den närmsta tiden behöva
planera för att den stora gruppen som kommer att önska ett
anpassat boende på olika sätt och möjliggöra för fler
boendemöjligheter anpassade för äldre. Om kommunen lyckas
öka andelen tillgänglighetanpassade lägenheter, seniorbostäder
och trygghetsboende kommer behovet av särskilt boende
fortsätta att vara lågt, vilket är det mest fördelaktiga alternativet
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både ur social och ekonomisk synvinkel.
Det är svårt att göra prognoser för att förutse behovet av boende
med särskild service för funktionsnedsatta, LSS-boende.
Kommunen bedömer att behovet av bostäder för denna grupp
inte kommer att öka under planperioden. För gruppen
önskar man från kommunen sida att på lång sikt ersätta
befintliga gruppbostäder med fler servicebostäder integrerat i det
ordinariefastighetsbeståndet.
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2.5 En del av världen
Globalisering och migration

Handeln är drivkraften bakom globaliseringen. Sverige är en
liten ekonomi med en stark export, vilket gör oss beroende av
vår omvärld. Handeln ses som nyckeln för en fortsatt svensk
tillväxt. Basnäringarna (skog och andra råvaror) kommer att
vara fortsatt viktigt men av störst betydelse kommer
högteknologiska näringar vara för den svenska tillväxten
(transportmedel, läkemedel, IT och telekomprodukter).
Kombinationen av nya innovationer, högt tekniskt kunnande,
industriell produktion och högteknologiska produkter kommer
stå för basen av Sveriges tillväxt.
En ändrad maktfördelning, från väst till öst märks av där nya
handelspartners växer fram bland annat i spåret av finanskriser
och skuldkriser.
Ökad handel och minskad klimatpåverkan kan ses som
motsättning eller utmaning. Ökad export och handel kommer
kräva produktion utan utsläpp, resurseffektivitet, återanvändning
och kunskapsspridning.
Krig, oroligheter och klimatförändringar i vår omvärld kommer
innebära en fortsatt ökning av migration till Sverige. Sverige och
Värnamo kommer även fortsättningsvis att behöva ta ansvar i
denna utveckling.
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Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun
Globaliseringen innebär för Värnamo kommun förbättrade
möjligheter för kommunens befintliga näringsliv då handel och
export med omvärlden förväntas öka.
Ett ökat mottagande av flyktingar och en ökad invandring
kommer för Värnamo kommuns del generera en ökad
befolkning bland annat i små orter där bostadsmöjligheter kan
erbjudas. Utvecklingen kommer innebära utmaningar
exempelvis för skola och omsorg. Värnamo kommun kommer
behöva effektivisera sitt integrationsarbete för att kunna ta
tillvara på denna möjlighet. Samhällsplaneringen spelar en stor
roll i detta arbete genom att exempelvis möjliggöra för mötesplatser och förbättrad kollektivtrafik.

Digitalisering

Tillgången till bra internetuppkoppling och kommunikation både
på landsbygden och i staden är en förutsättning för bibehållen
utvecklingen av Sveriges välfärd. I vårt framtida samhälle är vi
lika beroende av digital kommunikation som av el och vatten.
Internet och ständigt nya användningsområden innebär ändrade köpmönster och ändrade förutsättningar för såväl arbetsliv,
studier som privatliv.
Utvecklingen kräver god digital infrastruktur och hög utbildningsnivå för att ta till sig och tillämpa ny teknik och dess
möjligheter.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Digitaliseringen ger möjligheter för landsbygdsutveckling då
möjligheten att arbeta hemifrån och att driva näringar på
landsbygden förbättras. Utvecklingen kommer möjliggöra
mångas önskan om att kombinera sin bostadsmiljö med en aktiv
fritid i exempelvis olika former av livsstilsboende.

Urbanisering

Sveriges befolkning lever längre, det föds fler barn och
invandringen är fortsatt hög. Detta i samband med den fortsatta
trenden med urbanisering medför att allt fler bor i
storstadsregioner medan befolkningsutvecklingen står stilla eller
går tillbaka på landsbygden. Tillväxt sker även på landsbygden,
företrädesvis nära knutpunkter, i stationsnära lägen eller i de så
kallade pendlingsstråken. Generellt bosätter sig unga i storstäder
med god tillgång till arbete, mångfald och kultur. Familjen
värdesätter närheten till skola, omsorg och grönområden. De
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flesta värdesätter möjligheten att kombinera det urbana livet med ett fritidshus på
landet.
Den förväntande, kraftiga folkökningen i Sveriges tre storstadsområden,
Mälardalen, Skåne och västra Götaland kommer så småningom att följas av
befolkningsökning i sydöstra Sverige (Östergötland Småland, Öland, Blekinge
Gotland). Folkmängden i sydöstra Sverige förväntas öka med 9000-10 000 inv.
om året 2020-2030.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Urbaniseringen innebär att Värnamo stad kommer att växa och utmaningen för
kommunen blir att denna tillväxt ska ske på ett hållbart vis. Utvecklingen bör
styras till förtätningslägen samtidigt som man bör verka för att bevara
grönstrukturen, stadens ytmässiga expansion bör ske med beaktande av
tätortsnära natur, jordbruksmark med mera. Värnamo kommun måste
effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur för att kunna
uppnå önskvärd, hållbar utveckling.

Klimatförändring

Under 2000-talet uppskattas jordens medeltemperatur öka med omkring 6 grader
på grund av människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Temperaturökningen kommer innebära minskade istäcken på polerna,
förändrade vattennivåer och att nederbörden, främst i Sveriges sydvästra delar
kommer att öka. Detta leder till ökad risk för översvämningar, ras och erosion
längs vattendrag och sjöar med där tillhörande risker för vår
dricksvattenförsörjning. För Sveriges del kommer klimatförändringen betyda
även positiva följder. Temperaturökningen kommer leda till minskade kostnader
för uppvärmning, ökad vattenkraft periodvis och ökad produktivitet för
jordbruket och eventuellt en ökad turistattraktivitet.Klimatförändringarna kräver
både en anpassning av samhället till nya klimatförhållandet och en minimering
av utsläpp för att hindra ytterliga klimatpåverkan.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Klimatförändringarna med förväntad ökad nederbörd kommer innebära utmaningar för Värnamo kommun. Ett underdimensionerade ledningsnät för dagvatten, ökad nederbörd och därmed ett ökat flöde i Lagan ger en större risk för
översvämning av Värnamo stad och en ökad risk för urlakning av markföroreningars med ökad risk för dricksvattenförsörjningen till följd.
Perioder med torka och därav låga grundvattennivåer påverkar redan idag
enksilda brunnar i kommunen och spås i framtiden utgöra en allt större utmaning
för kommunen.
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Vaggeryd

Sävsjö
Gnosjö

Nydala

Gislaved
Hörle Fryle
Lanna

Ohs

Bredaryd

Värnamo

Kärda
Forsheda

Gällaryd

Torskinge
Dannäs

Bor
Hånger

Tånnö
Horda
Rydaholm

Cirkelradier: 10 km, 20 km och 40 km

Alvesta

Ljungby

2.6 En del av regionen
Region Jönköping har en stark strategisk position i Sverige och
Skandinavien. Regionen är belägen i goda kommunikationstråk
mellan Sveriges tre storstadsregioner men också mellan tre av
de skandinaviska huvudstäderna (Köpenhamn, Stockholm och
Oslo). Regionen har tradition av mötesplats, är centrum för
kreativitet och skaparkraft och är erkänd som en dynamisk
småföretagarregion.
En av regionens viktigaste utmaningar är ökade krav på goda
och hållbara kommunikationer. Ett ökat behov av arbetskraft
med olika spetskompetenser gör att regionen måste knyta sig till
och anpassa sig till en geografiskt större och gemensam
arbetsmarknad, vilket kräver möjlighet till kommunikation och
arbetspendling.
Regionen är en industritung region där 26 % är sysselsatta inom
industrin (i riket som helhet är siffran ca 14 %). I
framtiden kommer kunskapsintensiva verksamheter inom
forskning, utveckling, teknik, kommunikation, information och
tjänster utgöra majoriteten av regionens sysselsättning. Detta
innebär en omställning för regionen och utöver en
konkurrenskraftig industri ett behov av breddning av det
befintliga näringslivet med mer kunskapsintensiva företag.
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Omställningen kommer kräva regionsamarbete kring utbildning och
samarbete med befintligt näringsliv samt ny välutbildad arbetskraft som i sin
tur kräver attraktiva arbetsplatser och livsmiljöer. Utmaningen för framtiden
är utveckla det befintliga industrisamhället och ta dess positiva sidor in i det
framtida kunskapssamhället.
Större krav ställs på bostadsorten. Viljan att flytta tillbaka eller stanna på
uppväxtorten beror på bostadsortens möjlighet att erbjuda intressant
arbetsmarknad och dynamiska, attraktiva, trygga bostads, fritids- och
livsmiljöer.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Värnamo kommun kommer i framtiden behöva bredda och utveckla sitt
näringsliv med fler kunskapsintensiva företag. Det finns goda förutsättningar
för detta då kommunen kännetecknas av entreprenörsanda och har en stor
andel små och medelstora företag.
Ulricehamn
Borås

Jönköping
Nässjö

Vaggeryd

Skillingaryd
Sävsjö

Gnosjö
Gislaved

Värnamo

Hyltebruk

Alvesta
Ljungby
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Växjö

Det finns således en drivkraft och flera samarbetspartners inom
det befintliga näringslivet, vilket ger goda möjligheter att
omsätta idéer till verksamheter. En förutsättning för denna
näringslivsutveckling är möjligheten att attrahera välutbildad
arbetskraft till kommunen och ett led i detta är ökad samverkan
med de närliggande högskolorna i Växjö och Jönköping. Det
finns redan idag en god infrastruktur och möjligheter för
mellankommunalt samarbete kring näringslivet och
näringslivsutveckling där dessa frågor samordnas i GGVV,
Gnosjöregionen och Entreprenörsregionen.
Värnamos läge i det så kallade ”Sydsvenska krysset”, i
vägkrysset mellan E4 och v. 27, ger kommunen en central
position med goda infrastrukturförbindelser, samtidigt som
avståndet är relativt långt till de närmst förekommande större
städerna såsom Växjö, Jönköping, Malmö och Göteborg.
Kommunens förhållandevis avskilda läge i sydvästra Småland i
kombination med infrastruktur som E4 och järnväg gör
kommunen till ett nav och en delregionsmotor för
tillverkningsindustri, service och handel. För att utvecklas som
regioncentrum behövs bland annat ytterliga satsningar på
kommunikationer för att binda samman och minska restider.
Teckenförklaring

Huvudstråk

Regioncentrum

Centralort
Natur- och
rekreationsområde

Med förbättrade kommunikationer ökar kommunens attraktivitet
som bostadsort och kommunen kommer kunna bidra till
regionen som attraktiv boendeort och som följd med arbetskraft
för kommunen men även för regionen.
Även kommunikationerna inom kommunen behöver förbättras
för att tillgängliggöra och göra de mindre tätorterna mer
attraktiva likaså måste kommunikationerna i tätorterna förbättras
bland annat genom ett utbyggt, attraktivt cykelnät och
kollektivtrafik. För att minska klimatbelastningen bör
kommunen arbeta för att öka de hållbara transporternas andel av
resandet.

Vattendrag

Kommungräns

Station, flygplats
Framtida primärstation
Sjukhus, Universitet/högskola

Ett starkt och växande kommuncentra i Värnamo stad genererar
även en utveckling för kommunens landsbygd.
Landsbygdsutvecklingen utanför Värnamo stads influensområde
ser inte samma utveckling och det är en utmaning för
kommunen att ge näring till hela sin landsbygd. Det finns goda
möjligheter att inom näringar som besöksnäring och
matproduktion skapa arbetstillfällen på landsbygden.
Bland annat digitaliseringen skapar möjligheter för dessa
landsbygdsnäringar, men kräver då ett väl utbyggt och
kapacitetsstarkt digitalt kommunikationsnät.
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Jönköpings kommun

Flygplats
E4
Länssjukhuset Ryhov
Höghastighetsjärnvägen m m

Vaggeryds kommun
Lagan
E4
Dala- och knekta mosse
Härrån
GGVV
Syd-västlänken
Vaggerydsbanan

Gnosjö kommun
Gislaved kommun
Bolmen, GGVV,
Väg 27, 153
Nässjö-Halmstadbanan
RI Finnveden folkland
Draven Naturreservat
Lillån och Bolmen

Sävsjö kommun

Nationalpark Store Mosse
Storån
GGVV
Kust- till kustbanan
Väg 152

Väg 127
Ruskenån

Jönköpings län

Värnamo kommun

Kronobergs län

Hylte kommun
Bolmen
Nässjö-Halmstadbanan

Alvesta kommun
Hallands län

Ljungby kommun
Lagan
Vidöstern
Bolmen Besöksnäring Yrkesfiske och Friluftsliv
E4
RI Vattenförsörjning, Bergåsen
Vindkraft

2.7 En del av
mellankommunal samverkan
Värnamo gränsar till sju kommuner: Gnosjö, Gislaved,
Vaggeryd, Sävsjö, Alvesta och Ljungby och ligger dessutom i
länsgränsen till två län, Jönköping och Kronobergs län. Flera
frågor i den översiktliga planeringen kräver samordning över
kommungränserna.

Gnosjöregionen, GGVV

Värnamo kommun ingår i en rad olika nätverk för samarbete.
I Gnosjöregionen, GGVV ingår fyra kommuner som har en lång
tradition av samarbete kring en rad frågor, exempelvis kring
infrastruktur, avfall samt näringslivsutveckling.
Näringslivet i regionen samarbetar och marknadsför sig som,
GBR, Gnosjö buisness region.
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Rymmen
RI Vattenförsörjning, Bergåsen
Väg 25
Vindkraft

Växjö kommun
RI Vattenförsörjning
Bergåsen
Flygplats
Kust till Kust

Entreprenörsregionen

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan 10 kommuner i
Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Ett samarbete som
syftar till att skapa tillväxt i regionen. Inom ramen för samarbetet
har bl a kommunikation lyfts som ett prioriterat område. Kommuner som ingår i Entreprenörsregionen är Hylte, Halmstad,
Laholm, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby,
Älmhult och Markaryd.

Kommunikationer, kollektivtrafik

Vägarna och järnvägarna binder samman Värnamo kommun
med grannkommunerna och i förlängningen med omvärlden.
För att utveckla och effektivisera kommunens kommunikationer
hållbart krävs regional och nationell samverkan. Kommunen ser
behov av att kollektivtrafiken behöver utvecklas för regionen.
För att Värnamo ska fungera som ett delregionalt centrum i
Jönköpings sydvästra del är E4 och väg 27 samt Kust- till
Kustbanan av stor betydelse, men även Nässjö-Halmstadjärnvägsbanan är av strategisk betydelse för kommunens
förbindelse till det småländska höglandet och till kommunerna i
Hallands län.
Förbindelsen till Jönköping stad är av stor vikt för kommunen
bl a då staden är länshuvudstad. Det är av stor betydelse att
Vaggeryds-järnvägsbana rustas upp och effektiviseras.
Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är det
eventuella förverkligandet av det svenska höghastighetskonceptet
med Jönköping som huvudsaklig knutpunkt och Värnamo och
Tranås som stationsorter i regionen. Denna utveckling kommer
innebära mellankommunal samverkan.

Handel, Arbetsmarknad, näringsliv

Handel av olika slag finns inom kommunen och i
omkringliggande kommuner. De påverkar och kompletterar
varandra. Beslut om nya etableringar och god samverkan mellan
kommunen och olika aktörer inom näringslivet krävs för att få
en positiv utveckling av kommunens handel.
Pendlings- och transportmöjligheterna behöver utvecklas för att
vi ska kunna kompetensförsörja kommunens näringsliv.
Samverkan mellan kommunerna för att utveckla möjligheten att
pendla för arbete och utbildning i andra kommuner och i
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regionen är av stor betydelse för kommunen.

Vatten

Vatten saknar administrativa gränser vilket innebär att
mellankommunal samverkan är ytterst viktigt i arbetet att
förbättra vattenkvaliteten i kommunens yt och grundvattnet.
Kommunerna måste förhålla sig till vattenkvalitén och verka för
att denna inte försämras vilket kräver åtgärder och samverkan
med flera olika aktörer bl a grannkommunerna.
Flera av kommunens stora sjöar gränsar till andra kommuner
bl a Bolmen. Det finns många olika intressen kopplat till Bolmen
som bl a är dricksvattentäkt och Värnamo kommun samverkar
med kommunerna kring sjön i en rad frågor. Vidöster, Flåren,
Furen och Rymmen är andra stora mellankommunala intressen.
Vattendragen Härrån, Lagan, Storån, Lillån och
grundvattenförekomsten Ekeryd-Värnamo utgör andra.

Vindkraft

Grannkommuners planering för vindkraft i gränsområdena visar
på några områden där mellankommunal samverkan är viktig vid
eventuell planering och genomförande av större
vindkraftsetableringar. Främst är det av betydelse med
samverkan med Alvesta och Ljungby kommuner (men även delvis Gnosjö och Gislaved)som har utpekade områden lämpliga för
större vindkraftsetableringar vid kommungränsen.
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt gör att stora delar
av Värnamos kommungränser inte är aktuella för
vindkraftsetableringar.

Stora opåverkade och tysta områden

Grannkommunernas planering för opåverkade områden och
tysta områden visar på några områden som är av
mellankommunalt intresse för Värnamo kommun. Store Mosse
nationalpark är utpekat som stort opåverkat område i både
Gnosjö och Värnamo kommun.

Besöksnäring, natur- och kulturintressen och friluftsliv
I gränsområdena mot grannkommunerna finns många
intressanta områden för friluftsliv och besöksnäring. Ett utökat
samarbete mellan kommunerna kring dessa områden kan ge ett
bredare utbud av upplevelser och service. Bolmen utgör ett
mellankommunalt intresse både för friluftsliv och besöksnäring
som vi har gemensamt med främst Ljungby och Gislaveds
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kommuner. Store mosse nationalpark är ett mellankommunalt
intresse med Gnosjö kommun. Draven naturreservat och
Finnvedens folkland, kulturmiljöintresse är mellankommunala
intressen som vi delar med Gislaveds kommun.
Riksettan, den f d banvallen mellan Markaryd och Värnamo
samt vattendragen Härrån och Storån är av mellankommunala
intressen för besöksnäringen för flera kommuner utmed stråken.
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Nydala

Hörle

Fryele

Lanna
Bredaryd

Kärda
Forsheda

Torskinge
Dannäs Hånger

Ohs
Värnamo
Gällaryd
Bor
Tånnö
Horda

Rydaholm

2.8 Värnamos delar
Värnamo kommun landskap kan delas in i olika typer allt från
det småskaliga kulturlandskapet med naturbeten och
stengärdesgårdar - en landskapstyp som är känslig för
exploatering, till enhetliga, storskaliga och rationella
jordbruk- och skogsbrukslandskap - en landskapstyp som är mer
tålig för exploatering och ingrepp.
Värnamo kommun är en sjörik kommun. Strandområden för
sjöar och vattendrag är generellt känsliga områden för
exploatering. Dessa platser har ofta flera allmänna intressen
knutna till sig såsom kulturhistoriska lämningar och goda
förutsättningar för friluftsliv. Utöver sjöar förekommer det inom
kommunen flera stora myr-, moss- och kärrområden. Dessa är
generellt olämpliga för exploatering på grund av sina känsliga
hydrologiska förhållanden.

Nordöstra Värnamo med
Fryele, Hörle, Ohs och Nydala tätorter.
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Trakten kännetecknas av vidsträckta skogs-, moss- och
sjölandskap. Sjöarna Rusken och Hindsen utgör två av områdets
större sjöar och Dala-, Knekta-, och Store Mosse utgör de större
myr- och mossmarkerna. Området har flera inslag av mer
kuperad, småskaligt kulturlandskap men är i övrigt generellt
enhetligt och flackt. Nydala klostermiljö, Fryele kvarn,
militärflygfält och golfbana är för området betydelsefulla och
utmärkande objekt.

Mellersta Värnamo med
Värnamo, Bor, Tånnö och Gällaryd tätorter.

Landskapet är i huvudsak skogbeklätt med flack terräng och
med vissa inslag av moränhöjder och åsar, exempelvis
getryggarna och Högåsen. Det förekommer småskaligt, varierat
kulturlandskap vid mindre odlingsbygder. Borområdet med dess
sjöar har höga rekreationsvärden och utgör attraktiva
boendemiljöer.

Sydöstra Värnamo med
Horda och Rydaholms tätorter.

Området har flack terräng väster om Helgeå och allt mer
kuperad öster om denna. Landskapet domineras av storskaligt
skogslandskap som bryts av ett småskaligt mosaikartat landskap
med ensamgårdar och mindre byar. Skogslandskapet består i
huvudsak av barrskog med inslag av blandskog och många
mindre sank- och mossmarker. Väster om Rydaholm
förkommer en högplatå med ett öppet jordbrukslandskap.
Rydaholm är största serviceorten för trakten.

Sydvästra Värnamo med
Dannäns, Torskinge och Hånger tätorter.

Landskapet kännetecknas av sjön Bolmens norra strand och av
bördiga jordbruksmarker samt flacka, vidsträckta mossmarker.
Runt Torskinge och Gummarp förekommer ett mosaikartat
kulturlandskap. Jordbruksmarken förekommer i huvudsak i ett
zonerat landskap som bryts av vattendrag såsom Storån och
Kylahovsån. Landmärken utgörs i landskapet av Hånger,
Torskinge och Dannäs kyrkor.

Nordvästra Värnamo med
Forsheda, Bredaryd Lanna och Kärda tätorter.

Dominerar i området gör barrskogsområden och mossmarker.
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Öppen jordbruksmark förekommer kring större gårdar och
herrgårdar. Det förekommer flera natursköna och betydelsefulla
områden bland annat vattendragen Storån och Lillån och Store
Mosse. I huvudsak är trakten låglänt. Kyrkorna i Bredaryd
Kärda Lanna samhälle utgör landmärken. I området förekommer
del av kärnområdet för riksintresset, Finnvedens folkland, som
man brukar kalla Värnamos vagga. Bland annat på grund av
områdets gamla historia finns många fornlämningar inom
området. Forsheda och Bredaryd är största serviceorter inom
området.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun
Värnamos landskap har ett flertal kvalitéer att erbjuda för såväl
boende, besökare som företag. Alla markområden är dock inte
lämplig för exploatering. Hänsyn måste tas till skyddsvärda
områden. Utveckling i landskapet bör ske varsamt och i
liten skala inom det småskaliga kulturlandskapet, medan större
exploaterbarhet råder i de homogena, storskaliga skogs- och
jordbrukslandskapen. Samtidigt bör allmänna intressen såsom
jordbruksmark och lågexploaterade områden värnas från
exploatering.

De landskapliga förutsättningarna ger gott om plats för och
gott om möjligheter till utveckling av turismnäring och diverse
landsbygdsnäringar såsom lokal matproduktion. Tillgången till
tätortsnära rekreationsområden och ostörd natur är god i
kommunen. Kommunens landsbygd ger förutsättningar för
attraktiva boendealternativ och möjlighet till fritidsboende i
natursköna och ofta sjönära lägen. Landsbygden erbjuder goda
möjligheter för alternativa bostadsmöjligheter så kallade
livsstilsboenden med möjlighet till odling, båt, jakt och fiske,
och häst-/djurhållning. Kommunens sjöar och vattendrag kan
även utgöra kvalitativa bostadsmiljöer i de fall detta är lämpligt
och önskvärt. Sjöar och vattendrag är en resurs som vi har
gemensamt med våra grannkommuner, vilket kräver samverkan
och samarbete kring exploatering i strandnära lägen och kring
miljökvalitetsnormer.
Landskapet har även goda möjligheter för att öka Värnamo
kommuns grad av självförsörjning av mat, el och energi genom
exempelvis biobränsle, vindkraft och solenergi.
Analysen av kommunens utmaningar och möjligheter ur ett
globalt, regionalt och lokalt perspektiv pekar på
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översiktsplanens fyra viktigaste frågor. Dessa utgör
översiktsplanens fyra fokusområden som man från politiskt
håll särskilt vill beakta för att uppnå en hållbar utveckling
för
kommunen. Nedan redovisas vilka frågeställningar i stora
drag som den nya översiktsplanen har för avsikt att behandla
inom varje fokusområde.

2.9 Slutsatser och
utmaningar
Värnamo som attraktiv
bostads- och landsbygdskommun

Värnamo kommun
som näringsliv och handelscentrum

Kommunikationer och
avstånd i och till Värnamo kommun

Vatten och natur i Värnamo kommun

Hur utvecklar vi Värnamo och hur ska Värnamo växa med
hänsyn till befintliga värden? Hur ska vi hantera den
växande staden och hur ska vi utveckla småorterna och
landsbygden. Hur bygger vi hållbart och klimatsmart? Hur
utvecklar vi ett tillgängligt, jämställt och inkluderade
Värnamo?
Hur tar vi till vara Värnamos position som handels- och
näringslivscentrum i sydvästra Småland? Hur ska vi utveckla
komunens förutsättningar att vara ett regionalt delcentrum?
Hur utvecklar vi de befintliga näringarna och hur breddar vi
näringslivet mot ett kunskapsintensivt, tjänste- och service
samhälles behov?
Hur planerar och bygger vi en jämlik, tillgänglig och ur
klimathänseende mer hållbar infrastruktur som dessutom
främjar invånarnas hälsa? Hur kan kommunen som regionalt
delcentrum och som attraktivt läge utvecklas och hur
planerar vi för en större arbetsmarknadsregion?
Hur ska vi utveckla och bevara Värnamo kommun
naturresurser i form av naturmiljöer och vattendrag? Hur
bevarar vi de landskap som utgör grunden till Värnamos
identitet? Hur möter vi ett föränderligt klimat och vilka
hänsyn bör vi ta för att bygga en miljö- och hälsosäker
kommun?
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3. Om planförslaget
Planförslagets upplägg
Planförslagets fokusområden
Målbiden, - Mitt Värnamo 2035
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3.1 Planförslagets upplägg
Planeringsstrategi
Fokusområden

1 MÅLBILD

Målbild

4 FOKUSOMRÅDEN
22 PLANERINGSSTRATEGIER

150 VILJEINRIKTNINGAR

Planförslaget är upplagd som en pyramid med målbilden
om Mitt Värnamo 2035 i toppen. Målbilden bärs upp av
översiktsplanens fyra fokusområden som planens politiska
styrgrupp har valt att kommunen ska fokusera på.
Fokusområdena är breda och för att kunna uppnå dessa
krävs vägledning i en rad frågor och för varje fråga finns
en planeringsstrategi. Varje fokusområde i sin tur är uppbyggd av ett antal planeringsstrategier.
Planeringsstrategierna består av de ställningstaganden och
viljeinriktningar som kommunen upplever att det finns ett
behov av för att uppnå en hållbar fysisk utveckling och i
slutändan målbilden om Mitt Värnamo 2035.
Här följer en mer detaljerad beskrivning av planförslagets
upplägg.

För varje planeringsstrategi finns en rad ställningtaganden och
dessa återfinns i slutet av planeringsstrategin och är
strukturerade under rubriker. Efter alla planeringsstartegier
som respektive fokusområde omfattas av finns en mark- och
vattenanvändingkarta. Till kartan finns en teckenförklaring som
redogör för de aspekter av ställningtagandena som gäller för
geografiska områden och en kort redogörelse för hur kommunen
avser att fatta beslut för respektive område.
De mest betydande konsekvenserna av planförslaget redogör på
samma sätt efter varje fokusområde. De sammanfattande
konsekvensbedömningen är gjorda utifrån miljömål,
folkhälsomål och allmänna hållbarhets-bedömningar. Hänsyn
har även tagits till den gällande översiktsplanen som är att
betrakta som 0-alternativet. En del inriktningar och riktlinjer ger
positiva effekter för vissa delar av kommunen och negativa för
andra. Det finns även en del viljeinriktningar som strider mot
varandra och som behöver vägas och jämkas samman i senare
delar av planprocessen. Detta är dock helt i sin ordning i
översiktsplaneringen som syftar till att belysa och peka ut en
utvecklingsriktning för hur marken och resurserna i kommunen
ska prioriteras och användas.
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En viktig aspekt för hållbarhet är att det finns en tydlig planering
och viljeinriktning för hur mark och vatten ska användas och
vad som ska prioriteras. God och tydlig planering ger bra
förutsättningar för ett hållbart samhälle. Generellt bedöms den
nya översiktplanen bättre sträva mot att uppfylla de ovan
nämnda målen och utgöra ett spetsigare planeringsunderlag för
en hållbar samhällsutveckling. I samband med den
sammanfattande konsekvensbeskrivningen redogörs även för en
värderos.
Värderosen är ett utvärderingsverktyg som ursprungligen är
framtagen för att illustrera hållbar utveckling. Arbetet för en
hållbar framtid är beroende av ett helhetsperspektiv där
ekonomiska, fysiska, ekologiska och sociala dimensioner måste
vägas in för att resultera i hållbara förslag för utvecklingen.
Värderosen kan vara en del i en metod för att beskriva en

Kommunens
målbild för kommunens
fysiska utveckling.

Målbild - Mitt Värnamo 2035

Kommunens fokus för
den fysiska planeringen
under planperioden.

Fokusområde
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Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning

Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning

Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning

Ett principiellt
ställningstagande för
kommunens agerande i
beslut som berör en
enskild aspekt i den
fysiska utvecklingen.

Fokusområde

Planeringsstrategi Planeringsstrategi Planeringsstrategi Planeringsstrategi

Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning
Viljeinriktning

En samlad vägledning
för kommunens
agerande i beslut.

Fokusområde

nulägessituation med flera olika faktorer och som en metod för
att jämföra olika utfall med varandra. Värderosen som
analysmetod måste ses som en del av en helhet och måste
kompletteras av annan information eftersom värderosen endast
ger en kortfattad och översiktlig värdering av ett utfall.
I översiktsplanen pekar värderosen axlar på i vilken grad
planförslaget uppfyller de kriterier, mål m m som anses ha störst
betydelse för att uppfylla de fyra fokusområdena. Den redogör
även för förhållandet till det för planförslaget utvalda nollalternativet som är den nu gällande översiktsplanen. Detta görs
i syfte att synliggöra graden av måluppfyllelsen för varje enskild
axel i förhållande till 0-alternativet men även för att illustrera hur
väl planförslaget för varje fokusområde som helhet uppfylls.
Värderosen möjliggör en jämförelse
av olika planförslag vilket synliggör
vari planförslaget styrkor och svagheter ligger i förhållande till olika
alternativ.

Miljökvalitesmål

Biologisk
mångfald

Hållbart bebyggd
miljö

God bebyggd
miljö

Vid aktualisering och uppföljning
av översiktsplanen möjliggör därför
metoden att jämföra olika alternativ
och hur dessa förhåller sig till
varandra.

Riskhantering

Klimatpåverkan

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets
uppfyllelse av fokusområdet
Redogör för planförslaget
i jämnförelse med nollalternativet
Redogör för nollalternativets,
nu gällande översiktsplan
i förhållande till planförslaget

45

3.2 Planens fyra fokusområden
Fokus - Attraktiv kommun

Värnamo är redan idag en attraktiv kommun. Att vara en
attraktiv kommun är dock inget statiskt tillstånd utan en
process som måste utvecklas i takt med omvärlden och i takt
med de människorna i vars ögon bedömningen görs.
Attraktivitet är komplext och kan betyda många olika saker. För
den fysiska planeringen av en attraktiv kommun tror vi att fokus
bör läggas vid att utveckla en kommun som är enkel och
attraktiv att besöka, leva och arbeta i. Ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv handlar det även om att skapa
förutsättningar för bostäder, trygghet, jämställdhet och folkhälsa
för alla kommuninvånare oavsett bakgrund och förutsättningar.

Fokus- Goda kommunikationer

Framtidens infrastruktur för kommunikation ska klara framtida
klimatförändringar samtidigt som den själv ska motverkar dessa
klimatförändringar. Transporter står idag för en stor del av
utsläppet av koldioxid och med en ökad befolkning ökar
resandet. Att minska resbehovet och att utveckla ett system som
ger förutsättningar för hållbara transporter är nödvändigt för att
uppnå en hållbar framtid.
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Att verka för att utveckla kollektivtrafik, stråk och noder
underlättar för resande mellan olika delar av kommunen men
också till regionen, vilket kommer medföra en större
arbetsmarknadsregion och för fler att bosätta sig, studera och
arbeta i Värnamo kommun.
En annan mycket viktig aspekt i att verka för goda
kommunikationer i kommunen är att fortsätta verka för en
utbyggnad av fibernätet. Datakommunikation är numera en
självklarhet för boende och företag. Utvecklingen minskar
avstånd och möjliggöra för arbete hemifrån vilket utgör en
viktig del i kommunens landsbygdsutveckling.

Fokus- Hållbar näringslivsutveckling

En kommun med ett mångsidigt näringsliv där det är attraktivt
att etablera och driva företag är för de flesta kommuners
eftersträvansvärt men tillväxten bör ske hållbart och med
eftertanke.Näringslivets och handelns utveckling är beroende av
kommunens fysiska planering för att ge plats åt nya
verksamheter med olika förutsättningar och behov men även
för nödvändig infrastrukturför att kunna ombesörja bland annat
kompetensförsörjning. Det är väsentligt att kommunen kan
tillgodose lokal- och markbehov för företag, såväl för
småföretag som internationella storföretag som önskar etablera
sig i kommunen eller utöka sin verksamhet.

Fokus Utveckla och bevara mark- och vattenområden

En attraktiv kommun är enligt de flesta en kommun som ger
miljöfrågorna hög prioritet. Miljömål och miljöaspekter ska ha
företräde när den hållbara kommunen planeras. Ett viktigt mål är
att på lång sikt säkerställa och tillfredsställa människors behov
av naturgivna förutsättningar. Att långsiktigt bevara
ekosystemens produktionsförmåga och att inte utsätta natur och
människors hälsa för negativ miljöpåverkan är också
grundläggande.
En av Värnamo kommuns stora resurser är de natur- och
vattenmiljöer som förekommer i kommunen. Kommunen bör
verka för att utveckla och säkra områden för friluftsliv och
tätortsnära naturområden för kommuninvånarnas hälsa och
välbefinnande.
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Centralort

Kranstätort

3.3 Målbilden -Mitt Värnamo 2035
Tätort

Att bygga på en stark struktur

Översiktsplanens målbild om Mitt Värnamo 2035 är en
långsiktig, hållbar strukturbild som tar hänsyn till Värnamo
kommuns unika värden och de regionala och mellankommunala
samband som har betydelse för kommunens utveckling.

Landsbygdsort

Huvudstråk

Målbilden bygger på kommunens nuvarande struktur och bygger
vidare på redan befintliga strukturer och samband. Att ha en
tydlig målbild att verka för i kommunens arbete med den fysiska
utvecklingen ger förutsättningar för att nyttja den potential som
Centralort
finns i och runt kommunen. Målbilden kommunicerar vad
Värnamo kommun vill för andra aktörer och samverkansparter
och tar hänsyn till de ekologiska förutsättningarna liksom för Kranstätort
sociala och ekonomiska aspekter.

Sekundärstråk
Natur- och
rekreationsområde

Huvudstråk, järnväg
Framtida stråk, järnväg
Bostadsnära natur

Vattenförekomst, sjöar
och vattendrag

Tätort

Målbilden ger förutsättningar för att utveckla och integrera
kommunen i en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion
som både kan kompetensförsörja kommunens verksamheter och Landsbygdsort
företag samt göra det mer attraktivt för nya medborgar att flytta
Huvudstråk
till kommunen och för kommuninvånarna att bo kvar i men
arbeta och studera utanför. Målbilden gynnar kollektivt resande
Centralort
då denna bidrar till ett underlag. För att generera detta underlag
Sekundärstråk
måste kommunen kraftsamla utvecklingen till befintliga tätorter
och till tätortsbandet - till tätorterna och de stråk som knyter
KranstätortHuvudstråk, järnväg
samman kommunen med regionen och med omvärlden. En
samlad bebyggelse i stråk och i noder ger det underlag som
Framtida stråk, järnväg
möjliggör för goda kommunikationer och är samtidigt en Tätort
Vattenförekomst, sjöar
förutsättning för service som skola och omsorg, för privata
och vattendrag
funktioner och arbetsplatser vilket är en förutsättning för ett
Landsbygdsort
attraktivt boende.
Målbilden genererar i en attraktiv centralort,
ett livskraftigt
tätortsband med god service men också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Genom att verka för en
bebyggelseutveckling i tätortsbandet och i
Värnamo stad med omland ges samtidigt
förutsättningar för andra delar av
kommunen såsom landsbygden och
landsbygdsorterna där värden som
utrymme, utsikt och närheten till naturen utgör
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Utvecklingsområde,
Bredasten HHJ-stationsområde

Natur- och
Kommunen verkar för cykelm
rekreationsområde

Bostadsnära natur

Utvecklingsområde,
Bredasten HHJ-stationsområde Kommune

Huvudstråk
Kommunen verkar för cykelmöjligheter.

Sekundärstråk

Huvudstråk, järnväg

Kommunen verkar för god kollektivtrafik

Framtida stråk, järnväg
Vattenförekomst, sjöar
och vattendrag

Komm

Kommunen verkar för god tågtrafik.
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Kommunen verkar för cykelmöjligheter.

det eftertraktade och för kranstätorterna som kan erbjuda möjlighet till eget boende och goda pendlingsmöjligheter till staden.
Målbilden tar även hänsyn till de mark- och vattenområden som
är av kommunal betydelse för miljön och för rekreation.
Sammantaget ger målbilden förutsättningar för en hållbar
framtid och för en attraktiv kommun, för utveckling av mark
och vattenresurser, för goda kommunikationer och en hållbar
näringslivsutveckling.
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Borås
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Hörle

Värnamo

Lanna

Bredaryd
Smålandsstenar

Ohs

Forsheda Kärda
Gällaryd
Torskinge

Bor

Åminne
Hånger

Tånnö

Dannäs
Horda

Rydaholm

Ljungby

Växjö
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4. Planeringsstrategier för
fokusområdet Attraktiv kommun
Attraktiv och hållbar bebyggelseutveckling		
Planering
Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling för landsbygden
Grönstruktur

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen		
Kommunens LIS-områden

Bevara och utveckla kulturmiljön		
Med fokus på skola och utbildning		
Omsorgsfull, trygg och hälsosam kommun		
Folkhälsa
Vård och omsorg
Trygghet och tillgänglighet

Mänsklig kommun med plats för alla		
Bostadsförsörjning
Integration, jämlikhet och jämställdhet
Barnperspektiv

Kommun med plats för kultur
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Tätortsband med omland

Centralort
Centralortens omland
med kranstätorter

Landsbygd med
landsbygdsorter

Bilden visar en principskiss över hur bebyggelseutvecklingen i Värnamo kommun ska äga
rum. För att uppnå en hållbar utveckling är det nödvändigt att bygga på en stark struktur.
Huvudregeln för hur kommunen ska växa är att bebyggelse ska lokaliseras utifrån denna
målbild.

4.1 Attraktiv & hållbar
bebyggelseutveckling
MKM

Planeringsstratetgin har en
koppling till de nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan,
Ett rikt växt och djurliv och God
bebyggd miljö
Läs mer om Värnamos
bebyggelsestruktur:
Planeringsunderlag kap 7
Bebyggelse och offentlig
servise, sid 71.

Syftet med planeringsstrategin är att redovisa kommunens
viljeinriktning för den fysiska utvecklingen med målet en hållbar
och attraktiv. Strategin behandlar inte bara ställningstaganden
för att använda marken optimalt, utnyttja befintlig infrastruktur
och skapa underlag för service utan också ställningstaganden
för att skapa hållbara, attraktiva livsmiljöer. Planeringsstrategin
redovisar kommunens viljeinriktningar för hur bebyggelse och
grönstruktur ska utvecklas.
Den principiella strategin för Värnamo kommun
bebyggelseutveckling redovisas i form av en målbild. Målbilden
utgår från kommunens strukturella förutsättningar; väg- och
järnvägsinfrastruktur och tätorternas geografiska lokalisering.
Målbilden redogör för Värnamo stads centrala roll för
kommunens utveckling. Ny bebyggelse ska i enlighet med
målbilden koncentreras till centralorten, tätortsbandets tätorter
och till centralortens kranstätorter i syfte att generera ett
underlag för kollektivtrafik, för samhällsservice och infrastruktur
såsom skola, barnomsorg, cykelvägar och kommunalt vatten och
avlopp.
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Hörle

Precis som tätorterna är beroende av sitt omland, landsbygden,
för rekreation, energi- och matproduktion med mera så är en
levande och attraktiv landsbygd beroende av sina tätorter och att
service finns att tillgå inom ett rimligt avstånd. Genom att
prioritera utbyggnad kring tätortsbandet ger det förutsättningar
för livskraftiga tätorter med god service vilket i sin tur ger
förutsättningar för en attraktiv landsbygd och landsbygdsorter
där värden som utsikt, utrymme, närhet till natur och tystnad
utgör de högst värderade kvalitéerna och som i framtiden spås
bli än mer eftertraktade för delar av befolkningen.

PLANERING

En hållbar och attraktiv bebyggelseutveckling uppnås genom
strategisk, fysisk planering som kontinuerligt följs upp och
aktualiseras. Ett steg i detta arbete är att prioritera arbetet med
att ta fram fördjupningar av översiktsplanen. Prioriteringen ska
följa målbilden och det rådande behovet av planering i
kommunen.
För tätorterna i tätortsbandet: Värnamo, Bor, Bredaryd med
Lanna, Rydaholm med Horda samt Forsheda ska det finnas
aktuella fördjupningar av översiktsplanen.
För kranstätorterna, de tätorter belägna i nära anslutning till
centralorten: Kärda, Tånnö, Åminne och Hörle, ska Värnamo
kommun upprätta en fördjupning av översiktsplanen.
Värnamo kommun ska för landsbygden och landsbygdsorterna
upprätta en fördjupning av översiktsplanen.
De fördjupningar som denna plan föreslår ska tas fram ska ses
som en helhet av kommunens översiktsplanering och ska efter
antagande införlivas i kommunens översiktsplan med målet att
Värnamo kommun ska ha en översiktsplan. I fördjupningarna
ska denna översiktsplans viljeinriktningar omsättas i preciserad
mark- och vattenanvändning.
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Kärda

Värnamo

Åminne

Tånnö
Illustration som redogör för Värnamo stads kranstätorter.

FÖP

Prioriteringsordning
för framtagande

Värnamo stad 1
Kranstätorterna
Landsbygden
och landsbygdsorterna
Bor

2
3

4

Bredaryd med 5
Lanna
6
Rydaholm
med Horda
7
Forsheda
Tabell som visar kommunens prioritering i arbetet med
att ta fram fördjupningar av översiktsplanen
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Nydala

Hörle

Fryele

Lanna
Ohs
Bredaryd

Värnamo

Kärda
Forsheda
Torskinge

Gällaryd
Åminne
Hånger

Bor
Tånnö

Dannäs
Horda

Rydaholm

Illustration som visar målbilden för bebyggelseutvecklingen i relation till kommunstrukturen,
hur kommunens orter förhåller sig till utvecklingsstrategin. Gula orter är kommunens
landsbygdorter, röda är tätorter och röda cirklar utgör kranstätorterna
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BEBYGGELSEUTVECKLING TÄTORTERNA

Både den antagna kommunala visionen och kommunens
befolkningsprognos visar att det kommer bli fler boende i
Värnamo kommun och framför allt kommer centralortens
befolkning att öka. Centralorten kan dock inte husera hela den
förväntade befolkningsökningen fram till 2035 utan kommunen
måste verka för att denna i största möjligaste mån fördelas även
till övriga tätorter och till landsbygden. Befolkningsutvecklingen
kommer innebära konsekvenser för vilken bebyggelse, exploateringsgrad m m som planeras för och var denna lokaliseras i
kommunen.
Historiskt sett har staden utvecklats genom att växa utåt vilket bl
a har lett till att jordbruksmark har bebyggts. För att motverka
det och då man ser positiva synergieffekter av förtätning är
kommunens ställningstagande att centralorten och övriga
tätorter huvudsakligen ska byggas inifrån och ut, för att
motverka att staden breder ut sig och tar värdefull mark i
anspråk. Förtätning kan både ge upphov till positiva och negativa
effekter varvid det är viktigt att utveckingen sker med omsorg.
Det är av stor betydelse att tätorternas livmiljöer mellan husen
beaktas för att uppnå en hållbar attraktiv utveckling, att olika
former av allmänna ytor för möten, lek och rekreation samt
behovet av ytor för att hantera klimatförändringarna bevaras och
utvecklas.
Vid planering inför förtätning av bebyggelse måste behovet
beaktas hos ett ökat invånarantal av samhällsservice såsom
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser, bibliotek, vårdcentraler
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Läs mer om befolkningsprognosen
för Värnamo kommun: Befolkningsprognos 2016-2026 med delområdesprognos 2016-2020
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Principskiss som visar kommunens intention med förtätning av
tätorter. Förtätning ska ske med hänsyn till bl a grön- och blåstruktur,
kollektivtrafiknära lägen m m.

Principskiss som visar kommunens intention av förtätning i kranstätorter. Förtätning ska ske i
kollektivtrafiknära lägen och kopplas samman med cykelvägar. Cirklar i skissen visar en radie
av 400 meter från befintlig hållplats vilket är det rekommenderade avståndet för lokalisering
av bostäder i syfte att gynna kollektivtrafikresande.

Principskiss som visar kommunens intention med förtätning på höjden i tätorter. Förtätningpå höjden ska
ske med hänsyn till bl a befintlig bebyggelse. Sandfärgad fasad visar förtätning på höjden.
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BEBYGGELSEUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Värnamo kommun ska i sin planering arbeta för en levande
landsbygd och för de mindre tätorternas roll som serviceorter.
En av de mer eftertraktade boendeformerna i kommunen är att
bo på landsbygden i närheten av tätorterna. Orsaken kan vara en
ytkrävande hobbyverksamhet såsom djurhållning, odling m m
eller uppskattning av landskapet och närheten till naturen. Ett för
landskapet hållbart sätt att utveckla denna företeelse är genom
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förtätning av redan befintliga bebyggelsegrupper, byar. För att
landskapsbilden inte ska påverkas negativt är det av största vikt
att ny bebyggelse placeras in i landskapet på ett sätt såsom man
ur ett kulturhistorisk perspektiv har gjort i gränsen mellan de
öppna åker-, bete-, och skogsmarkerna för att inte ta värdefull
mark i anspråk.
Genom att i översiktsplanen peka ut natursköna områden, inom
rimligt avstånd till service, utefter de större kommunikations
effektiva stråken samt ur vatten- och avloppsförsörjningshänsyn
lämpliga områden vill kommunen generera en hållbar landsbygdsutveckling och verka för ett ökat underlag för service på
landsbygden.
Principskiss som visar hur kompletterande bebyggelse på
landbygden (sandfärgade hus) ska lokaliseras i befintlig
bebyggelsestruktur och efter de rådande landskapliga
förutsättningarna.

Kommunen har pekat ut 16 områden på landsbygden där en viss
komplettering av bostäder, enstaka eller glesa bebyggelse
grupper kan vara lämplig. Ny bebyggelse ska i första hand ske i
anslutning till befintlig, förläggas med anpassning till landskapet
och med hänsyn till natur- och kulturvärden.
De utvalda områdena ligger i tätortbandet, vilket utgörs av en ca
3 km bred zon från vartdera hållet av väg 27 eller i anslutning
till Värnamo stads omland. Urvalet av områden har utöver att de
förekommer i det stråk där kommunen önskar kraftsamla bebyggelseutvecklingen det gemensamt att de alla potentiellt är attraktiva bosättningsplatser med nära till service och med naturskönt
läge på landet. Nedan följer en kort beskrivning av de utpekade
områdena och den utveckling kommunen anser som lämplig för
dem.

1 Helgasjön

Området ligger cirka 1,5 km söder om Rydaholm utmed riksväg 27s östra sida. Till området finns en utbyggd cykelväg från
Rydaholm. Området ligger invid Helgasjön. Sjön är liten, under
en hektar stor och är inte utpekad som en vattenförekomst av
länsstyrelsen. Den är i huvudsak omgärdad av barrskog.
I området finns en lägergård, Sjöholmens sommarhem & servering och en allmän badplats. Det förekommer även någon
enstaka villa och fritidshus.
I området finns idag värden främst ur rekreation- och friluftslivhänseende bland annat i och med närheten till Rydaholm tätort.
För Helgasjön föreligger det allmänna strandskyddet om 100
meter.
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Bostadskomplettering anses främst vara lämplig utefter sjöns
östra strand och i anslutning till befintlig bebyggelse men även i
mindre omfattning söder om lägergård mot Östraholm.
Området ses som mycket lämplig för kompletterade bostadsbebyggelse, 10-20 hus.

2 Löpaskog

Området är beläget 4,5 km nordväst och 4,5 km sydväst om Rydaholm respektive Horda tätorter och 1,5 km från riksväg 27.
Befintlig bebyggelse består av spridda mindre gårdar vid en liten
höjdrygg i landskapet. Området utgörs av ett öppet jordbrukslandskap som är omslutet av skog. Jordbruksmarken utgör ett
värde i området.
Eventuell ny bebyggelse föreslås i anslutning till befintlig eller
i skogsbryn för att undvika att ta jordbruksmark i anspråk och
ansluta till hur man traditionellt anlagt bebyggelse.
Området ses enbart lämplig för mindre kompletteringar 1-5 hus
och kan tänkas vara lämplig för olika former av livsstilsboenden,
såsom hästgård med fler.

3 Kolvarp (Problem med VA, hör med Johan!)

Kolvarp är belägen 2,3 km till Horda tätort och 3 km från riksväg
27. Bebyggelsen är belägen utmed landsväg 701 och består av
några större gårdar och spridda villor.
Landskapet är ett för kommunen relativt storskaligt, öppet jordbrukslandskap. Jordbruksmarken är ett viktigt värde för området.
Eventuell ny bebyggelse föreslås invid befintlig utmed landsvägen
och i anslutning till trädridåer eller likande landskapselement.
Området anses vara lämplig för mellan 5-10 kompletterande
bostadshus.

4 Pinnarekulla

Området förekommer utmed landsväg 734 invid sjön Furens
östra strand. Det är 6 km till tätorten Bor och 3 km ut till riksväg 27. Den befintliga bebyggelsen för området utgörs av några
gårdar, enstaka villor och ett antal fritidshus.
Landskapet är i delar mycket naturskönt och är ömsom öppet
och slutet. I delar förekommer utsikt mot sjön Furen. Det föreligger höga natur- och kulturvärden för området samt att det för
delar av området råder strandskydd för Årån samt för sjön Fur-
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en. Årån är ett naturreservat tillika utpekat Natura 2000 område.
Området västra delar omfattas av en del av riksintresset Getaryggarna, ås med gamla tiders vägsträckning.
Någon enstaka komplettering anses möjlig i brynzon mellan
öppet och skogsmark. Det är av stor vikt att de natur- och kulturvärden som förekommer i området tas hänsyn till vid eventuell
ny bebyggelse.

5 Långtorp, Åkersås

Långstorp är beläget 3,7 km söder om Horda och det är 4,7 km
ut till riksväg 27. Den befintliga bebyggelsen består av några
mindre gårdar och enstaka villor belägna utmed landsväg 709.
Området är beläget högt i landskapet med vacker utsikt mot sjön
Lången. Landskapet är ett småskaligt mosaiklandskap.
Lången är en bedömd vattenförekomst med måttlig ekologisk
status och en god kemisk status. Sjöns miljökvalitetsnorm får
inte påverkas negativt av ny bebyggelse varvid avloppssituationen bör utredas. För sjön föreligger allmänt strandskydd.
Eventuell ny bebyggelse föreslås i brynzoner och i anslutning
till befintlig bebyggelse. Området ses enbart lämplig för mindre
kompletteringar 1-5 hus och kan tänkas vara lämplig för olika
former av livsstilsboenden, såsom hästgård med fler.

6 Dammkroken

Det utpekade området förekommer 700 meter från riksväg 27
och 4 km söder om närmsta tätort, Bor.
På närbelägen udde förekommer ett flertal mindre fritidshus och
även norrut utmed Årrån. I det utpekade området utmed den
trädridå som förekommer längs med väg 27 förekommer enstaka
villor. Söder om området förekommer en större hästgård.
Landskapet för området är i huvudsak öppet och består av
odlings- och betesmark samt utsikt mot sjön Furen. Allmänt
strandskydd om 100 meter råder för Årån och Furen. Sjön Furen
har en bedömd god ekologisk och kemisk status.
Området befinner sig inom kulturmiljövårdsriksintresset, Getaryggarna. Riksintressets värden får en skadas vid ny tillkommande bebyggelse.
Kompletterande bostadsbebyggelse, mellan 5-10 bostadshus,
anses möjlig ut med landsväg 734, samt i korsning till fritidsbebyggelsen på udden. Ny bebyggelse bör förläggas intill befintlig, i
brynzon mellan åker, bete och utmed skogsridå. Trafikbuller från
27:an bör beaktas vid nyexploateringar.
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Miljökvalitetsnormen för Furen och Årån får inte försämras vid
ny bebyggelse.

7 Lilla Rona, Björkekulla

Lilla Rona ligger invid sjön Flårens norra strand. Värnamo ligger
7 km norr om området, 4 km till Bor och ut till väg 27 är det 1,2
km.
Den befintliga bebyggelse består av någon enstaka mindre gård
och några villor ut med landsväg 694.
Landskapet är ett småskaligt jord- och skogsbrukslandskap. Små
åkerplättar bryter ett annars relativt slutet landskap.
Någon enstaka komplettering, 1-5 anses möjlig, i brynzon mellan
öppen mark och skogsmark och i anslutning till befintlig bebyggelse.

8 Skräddarebo

Områden ligger 1 km söder om Bor tätort, utmed riksväg 27
östra sida. Området förekommer på en svag höjdrygg. I väster
öppnar det omgivande landskapet upp sig mot sjön Flåren.
I öster består landskapet av i huvudsak sluten skogsmark.
I området förekommer även bete- och åkersmark.
I området förekommer enstaka bostadshus.
Ny kompletterande bebyggelse, 5-10 bostadshus anses möjlig och
bör förläggas i brynzon mellan det öppna jordbrukslandskapet
och skogsbruksmarken, i anslutning till befintlig bebyggelse.
Områdets orientering i närhet till väg 27 innebär att trafikbuller
bör beaktas vid nyexploatering.

9 Rolstorp

Området är beläget cirka en mil söder om Värnamo utmed
Vidösterns östra strand och öster om väg 606, 2,5 km från
Tånnö.
Den befintlig bebyggelse för området består av några gårdar och
flera villor belägna utmed en byväg. Utmed Vidösterns strand
förekommer tätare detaljplanelagd bebyggelse, främst fritidsbebyggelse.
Landskapet öppnar upp sig väster ut mot Vidöstern och är
i övrigt för kommunen ett storskaligt öppet jordbrukslandskap
bestående av ömsom öppna jordbruksmarksområden och
åkerholmar och trädridåer och betesmark med lövträdsbestånd.
Jordbruksmark inom området utgör ett värde likaså är Vidöstern
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som sjö av betydelse både för friluftsliv, rekreation och
fritidsfiske. Sjön är även regionalt prioriterad vattenresurs. För
Vidöstern råder ett utökat strandskydd om 200 meter.
Området ses som mycket lämplig för kompletterade
bostadsbebyggelse, 10-20 hus bland annat då området i och med
utbyggnad av VA-överföringsledning kan förses med kommunalt
vatten och avlopp.

10 Voxtorp, Drömminge

Drömminge ligger mellan Värnamo och Bor utmed väg 27. Det
är 3,5 km till Bor och 8 km till Värnamo.
Befintlig bebyggelse utgörs av flertal gårdar och villor placerade
utmed en byväg. Det förekommer bebyggelse från flera olika
epoker och stilar inom området. Utmed vägen är landskapet ett
för kommunen relativt storskaligt och öppet jordbrukslandskap
som sluter sig succesivt först med betesmark med lövträd och
därefter helt med skogsmark. Jordbruksmarken inom området
utgör ett betydelsefullt värde inom området.
En bostadskomplettering med cirka 10-20 hus anses vara lämplig, utefter båda sidor om byvägen, mellan befintligt bebyggelse
och i landskapliga brynzoner. Området ses som mycket lämpad
för kompletterade bostadsbebyggelse bland annat då området i
och med kommunens planerade utbyggnad av VA-överföringsledning kan förses med kommunalt vatten och avlopp.

11 Vällersten

Vällersten ligger cirka 3,5 km norr om Värnamo utmed väg 151
och parallellt med Maramövägen. Det finns idag en busshållplats
utmed väg 151. Genom området går tågtrafik, Kust-till kustbanan som binder samman Värnamo med bland annat Gnosjö,
Borås och Göteborg.
Den befintliga bebyggelsen i området består av spridda gårdar
och flertalet villor. Landskapet är i ett relativt småskaligt kulturlandskap bestående av mindre åkerlappar och betesmarker med
lövträdsbestånd. Trafikbuller som den tågtrafik som passerar
genom området medför ska beaktas vid nyexploateringar.
Bostadskompletteringar anses som lämpliga både i Vällersten
och utmed Maramövägen. Det finns goda möjligheter att passa
in 10-20 villor i området. Området anses även lämpligt för olika
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former av livsstilsboenden såsom hästgårdar med fler.

12 Nästa

Nästa ligger 5 km väster om Värnamo norr om väg 27. Närmsta
tätort är Kärda som ligger 1,3 km nordväst om byn. Bebyggelsen
inom området består mestadels av små gårdar och villor.
Byn ligger mycket naturskönt på en höjd i landskapet med utsikt
över Nästasjön. Landskapet är ett småskaligt jordbrukslandskap.
Nästasjön är klassad som vattenförekomst och den har bedömts
ha en god ekologisk och kemisk status.
En bostadskomplettering anses lämplig omfattande cirka 1015 hus utmed byväg och i anslutning till befintlig bebyggelse.
Kommunens VA- överföringsledning mot Kärda-Forsheda-Bredaryd-Lanna är förlagd utmed väg 27 och Nästa skulle därav i
framtiden vid behov anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

13 Fänestad

Fänestad förekommer 2 km norr om Forsheda tätort utmed
landsväg 618. Den befintliga bebyggelsen utgörs av gårdar och
villor belägna i anslutning till varandra.
Landskapet är för kommunen ett relativt storskaligt jordbrukslandskap där det bedrivs ett aktivt jordbruk. Landskapsrummet
består utmed vägen i nord, sydlig riktning av öppen åkermark
som gradvis åt väster och öster övergår till betesmark med lövträdsinslag, för att till slut sluta sig i skogsbruksmark.
Det bedöms föreligga goda möjligheter att passa in 10-15 villor
i brynzoner och i anslutning till befintlig bebyggelse utan att ta
jordbruksmark i anspråk. I och med kommunens utbyggnad av
överföringsledning till Forsheda föreligger det i framtiden möjligheter att ansluta Fänestad till kommunalt vatten och avlopp
vilket även gör området attraktivt för kompletterande bostadsbebyggelse.

14 Annebergssjön

Området invid Annebergsjön ligger 3,4 km väster om Bredaryd
tätort, 1,5 km från väg 153. Det är 1,8 km till väg 27.
Inom området finns en populär badplats. Den befintliga bebyggelsen består av två fritidshus och enklare byggnad som hör till
badplatsen. Landskapet är kuperat med brant sluttning ner mot
Annebergssjön. Landskapet för området är förutom sjön i hu-
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vudsak slutet och skogsmark dominerar.
Badplatsen utgör ett viktigt allmänt intresse likaså är Annerbergsjön en kommunalt prioriterad vattenresurs för framtiden. Sjön
har bedömts ha en god ekologisk och kemisk status i VISS. Det
allmänna strandskyddet om 100 m gäller. För det utpekade området finns det idag en gällande detaljplan som tillåter 7 tomter.

15 Hamra

Hamra ligger 4 km väster om Bredaryd utmed väg 153. Det är 4
km till Reftele i Gislaveds kommun. Byn har busshållplats. Hamra har i dag kommunalt avlopp, infiltrationsbädd.
Befintlig bebyggelse för området består av både nyare och äldre
bebyggelse, gårdar och även några mindre hästgårdar. Byn har en
aktiv hembygdsgård.
Området är beläget på en höjd över sjön och våtmarksområdet
Draven i väster. Från området är det utsikt över ett öppet landskap. Ömsom är landskapsrummet stort och öppet och ömsom
småskaligt och mosaikartat. Intill området ligger naturreservatet
Draven. Sjön draven har erhållit en måttlig ekologisk status
bland annat på grund av övergödningsproblematik.
Det förekommer goda möjligheter att komplettera bebyggelsen
i området med 10-15 villor utmed väg 529. Ny bebyggelse bör
förläggas intill befintlig och till brynzoner. Hamra är ett utpekat
utbyggnadsområde för vatten och avlopp och kommer i framtiden förses med kommunalt vatten och avlopp vilket ökar möjligheten att komplettera bebyggelsen i byn.

16 Östhorja, v 127

Området ligger 200 meter från väg 127 och det är 4 km till Värnamo stad. Söder om Östhorja, utmed sjön Hindsen nordvästliga strand är bebyggelsen försedd med kommunalt vatten och
avlopp via överföringsledning.
Den befintliga bebyggelsen för området består både av ny villabebyggelse och äldre bebyggelse. Det förekommer även enstaka
mindre gårdar. Landskapet är småskaligt, öppet och böljande
med flera höjdryggar med lövträdsbestånd varav flera är äldre,
grova lövträs med sannolikt höga naturvärden.
Östhorja är en del i det utpekade riksintresset för kulturmiljövård för området nordväst om sjön Hindsen. Området är förlagt
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med områdesbestämmelser. Områdesbestämmelsernas huvudsakliga syfte är att värna om de värden som riksintresset pekar ut
vilka bland annat är landskapet omgivande två herrgårdar samt
områdets mångfald av fornlämningar. Områdesbestämmelserna
ställer bland annat höga krav på inpassning av ny bebyggelse i
jordbrukslandskapet.
Området har kompletterats med bebyggelse under senare tid
men bedöms kunna kompletteras med ytterliga några tomter 1-5
utmed byväg och i anslutning till befintlig.

64

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

GRÖNSTRUKTUR

Grönytor, naturmiljöer och vattendrag som förekommer i bebyggelsestrukturen och i nära anslutning till bebyggelsen är en
betydelsefull resurs i att skapa attraktiva livsmiljöer för invånarna. Ett verktyg för att värna om och utveckla denna resurs är att
genom planering och vid exploatering säkerställa grönstruktur
och verka för att bevarandevärd natur såsom äldre uppväxta träd
finns kvar. Tätorternas grön- och blåstruktur har en avgörande
funktion i hållbara livsmiljöer och är en förutsättning för att kunna komplettera befintlig bebyggelse och bygga tätorterna tätare
på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Principskiss över hur gröna och blå kilar ska vara en del
av tätorternas bebyggelsestruktur och ansluta omgivande natur till tätorterns grönsstruktur.

Läs mer om kommunens grönstruktur: Grönplan, 1991 och till
denna höranade, Gröna Sköna
Värnamo - Grönstrukturprogram för
Värnamo stad, 2007.

Ekosystemen som i bebyggelse främst återfinns i tätorternas
grönstruktur och ger invånarna flera olika typer av tjänster. Ett
exempel är vattenreglering vid skyfall och höga vattenflöden.
De urbana ekosystemen har även visats ha positiv inverkan på
människors hälsa och välbefinnande genom att generera rekreativa värden, bullerreducering och temperaturreglerande tjänster.
Genom att verka för grönstruktur kan man verka för att upprätthålla de nödvändiga ekosystemen och de tjänster de medför.
En metod för att upprätthålla de urbana ekosystemtjänsterna
är att vid ianspråkstagande av gröna ytor i i staden säkerställa,
höja kvalitén och anlägga ny grönytor. Genom att kompensera
förlorad grönyta så upprätthålls andelen grönyta och därmed
även nödvändiga ekosystemstjänster för området.
En annan vedertagen metod är att i planering arbeta med kvanifiering av grönstruktur där mål för olika avstånd till olika former av grönytor sätts upp och beaktas. Ett exempel kan vara att
kommunen ska verka för att alla invånare ska ha mindre än 300
meter till bostadnära natur med vissa utryckta värden, till exempel lek och rekreation.
Kommunen ska ha aktuella grönstrukturplaner för centralorten
och en för tätorterna i tätortsbandet. Arbetet har inletts med att
ta fram en ny aktuell grönsstrukturplan för Värnamo stad då den
nuvarande har bedömts vara inaktuell. Denna kommer vara ett
viktig planeringsunderlag för den fördjupande översiktsplanen
för staden.
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4.1.1 Ställningstaganden
Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling

PLANERING
•

Kommunen ska i planering och beslutsgivande verka för att
möjliggöra byggstart inom ett år.

BEBYGGELSEUTVECKLING TÄTORTEN
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•

Kommunen ska i sin planering verka för att ny bebyggelse i största möjliga mån fördelas mellan tätorterna i tätortsbandet.

•

Ny bebyggelse i tätorterna ska i första hand ske i förtätningslägen och i tätorternas nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära
lägen och i kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse ska överbrygga
fysiska barriärer, primärt förläggas till redan ianspråktagna, hårdgjorda ytor och förhålla sig till den befintliga bebyggelsestrukturen och till människors behov av kvalitativa utemiljöer.

•

För omvandlingsområden och för exploateringsområden som
tidigare inte varit bebyggda ska kommunen i planering verka
för en blandning av funktioner och upplåtelseformer i syfte att
i förlängningen möjliggöra för socialt och ekonomiskt attraktiva
och trygga livsmiljöer. Ett effektivt markutnyttjande med kvalitativ grönstruktur ska eftersträvas och hänsyn ska tas till platsens
förutsättningar och till det omgivande landskapet.

•

Ny bebyggelse i kranstätorterna, ska verka för att binda samman
och minska det upplevda avståndet till Värnamo stad. Bostadsbebyggelse ska koncentreras och förläggas med tanke på att underlätta pendling med kollektivtrafik och cykel.

•

Kommunen är positiv till förtätning på höjden i tätorterna. Höjd,
skala och gestaltning ska dock anpassas till platsen i tätorten
och till angränsande bebyggelsemiljöer. Tillbyggnad på befintlig
bebyggelse med fler våningar kan vara lämplig i vissa lägen.

•

Kommunen ska vid lovgivning och planering verka för att andelen friyta ska vara godtagbar, utifrån det geografiska läget samt
exploateringsgrad m m. En norm för friyta ska tas fram som ska
redogöra för vad för olika lägen i kommunen utgör acceptabel
andel friyta av bruttoytan.

•

Kommunen ska vid exploatering och planering av industriområden verka för att hänsyn tas till det omgivande landskapet, till
områdets tillgänglighet för allmänheten och till betydelsen av
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områdets utemiljö som arbetsmiljö. Vid planering och utformning
av nya områden ska befintlig vegetation och strukturer tas till
vara i så stor utsträckning som möjligt. Utformningen ska ha som
syfte att med en liten påverkan på landskapsbilden ge området en
sammanhållen karaktär, tydlig identitet och exponeringsmöjligheter.
•

Vid strategiskt och exponeringsmässigt viktiga lägen för Värnamo
kommun, ska särskild hänsyn tas till estetiskt tilltalande utformning och gestaltning av ny bebyggelse.

•

Kommunen ska verka för att bebyggelsemiljöer ska hålla hög
standard med god arkitektur anpassad till platsen och utformad
med hänsyn till hållbar utveckling. Värnamo kommun ställer sig
positiv till och ska verka för god och nyskapande arkitektur.

BEBYGGELSEUTVECKLING FÖR LANDSBYGDEN
•

Kommunen ska verka för att främja bosättning och bebyggelse
på landsbygden samt landsbygdens utvecklingsmöjligheter, bl a
genom att i översiktsplanen peka ut bebyggelsegrupper lämpliga
för kompletterande bostadsutveckling.

•

Tillkommande bebyggelse på landsbygden och i landsbygdsorterna ska i första hand ske i samband och med hänsyn till befintlig
bebyggelse och strukturer. Ny bebyggelse ska stödja, inte motverka befintliga verksamheter och service.

•

Kommunen är positiv till olika former av kompletterande bebyggelse på landsbygden s k livsstilboende, bl a hästgårdar.

•

Vid varje kompletterande bostadsbebyggelse av befintliga bebyggelsegrupper ska behov av detaljplanläggning övervägas.

GRÖNSTRUKTUR
•

Kommunen ska verka för att grönstruktur bland annat i form av
gröna och blåa kilar, parker och allmänna grönytor i tätorterna bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster
för dagens samt för kommande generationer. Mycket stor restriktivitet ska gälla för att ta grönytor i anspråk för andra ändamål.
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•

Kommunen ska genom planering verka för en ökad kvalité på
parker och grönytor när tätorternas förtätas. Detta för att kunna
sörja för ett ökat tryck på grönytorna när denna ska sörja för ett
ökat antal invånares behöv av gröna livsmiljöer.

•

Vattendrag och våtmarker i och i anslutning till tätorter ska bevaras och utvecklas. Vid behov ska nya etableras för att minska
konsekvenser av klimatförändringarna samt för att öka rekreativa
värden och naturvärden m m.

•

Kommunen ska i vidare planering för grönstrukturfrågan fastställa
en metod för grönytekompensation samt fastställa vilka riktlinjer
som kommunen vid planering ska förhålla sig avseende kvantitet
och kvalitét av grönytor i kommunens tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för en mångfald av sätt att närodla inom sammanhållen bebyggelse. Tillgången till bostadsnära
odlingslotter på kvartersmark ska öka i kommunen. Befintliga
områden avsatta för odlingsmöjligheter ska bevaras och nya ska
planeras.
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4.2 Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS)
MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålen, Levande
sjöar & vattendrag, Begränad
klimatpåverkan och Ingen
övergödning

Läs mer om kommunens ställningstaganden för LIS:
LIS-rapport, MSN 2016-01-19 § 15

Syftet med planeringsstrategin är att redovisa med vilka viljeinriktningar som kommunen vill nyttja möjligheten att peka ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och vilken
hållning kommunen har inför exploatering i dessa områden.
Kommunen har pekat ut åtta områden i strandnära lägen där man
ser att en exploatering i enlighet med förslaget skulle kunna vara
en lämplig markanvändning och generera landsbygdsutveckling.
En översiktsplan är inte är juridiskt bindande och kan därför inte
garantera ett genomförande av ett LIS-område. Översiktsplanen
anger ramen och skapar möjligheten för en utveckling men det
är den enskilde fastighetsägaren som avgör om möjligheten ska
utredas vidare. Grupper av hus ska prövas med detaljplan vilket
bl a ger förutsättning att lösa vatten- och avloppsförsörjning,
säkra fri passage och möjliggöra för gemensamma bad- och
båtbryggor. Enstaka en- och tvåbostadshus tillåts endast i anslutning till befintlig bebyggelse i enlighet med bestämmelserna
i miljöbalken. Kompletterande underlag kan komma att krävas
för exploatering såsom naturvärdesinventering, VA-utredning,
geoteknisk utredning m m.
Generellt för alla utpekade områden är att de ska uppfylla de
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villkor som lagstiftningen ställer och som kommunen har sammanställt i fem villkor och som finns vidare beskrivna i LIS-rapporten;
1. Hänsyn skall tas till att bevara kommunens mångfald av
stränder utifrån natur-, kultur- och rekreations-värden.
2. Utvecklingen får inte medföra att allemansrättslig
mark vid strand blir mindre tillgänglig.
3. Utvecklingen ska bidra till skydd av befintliga
djur- och naturvärden.
4. Utvecklingen ska bidra till att stärka och
utveckla landsbygden.
5. Utvecklingen ska ske där befintlig
bebyggelse och strukturer kan kompletteras.
Utpekandet av LIS-områden ska vara begränsat till ett fåtal
platser och ska beröra en begränsad del av dessa sjöars,
vattendrags stränder och bl a därav menar kommunen att man
beaktar bevarandet av kommunens mångfald av stränder. En
utveckling i enlighet med planförslaget för ett LIS-område ska
enligt kommunens ställningstagande följas av
detaljplanläggning eller bygglov vilket innebär att fri passage
kan säkerställas och därmed medföra att tillgängligheten till
allemansrättslig strand kvarstår och att befintligt djur- och
naturliv invid stränder säkras och ges ett formellt skydd. De
utvalda områdena ska vara belägna enligt kommunens definition
på landsbygd, för vidare beskrivning se LIS-rapporten och ska
pekas ut i syfte att stödja en landsbygdsutveckling.

Fri passage
Principskiss som visar kravet av fri passage vid explaotering i
LIS-områden.

Kommunen ska för varje enskilt utpekat LIS-område göra ett
ställningstagande om vilken användning som är lämplig och hur
den föreslagna användningen anses kunna stimulera
landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling i Värnamo
kommun har preciserats till fyra användningsområden:
näringsverksamhet, besöksnäring, friluftsliv och bostäder, läs
mer i LIS-rapporten.
Utpekade områden ska ha befintlig bebyggelse eller andra
strukturer, som kan kompletteras med en eventuell utveckling i
enlighet med planförslaget.
Utgångspunkten för arbetet med att peka ut LIS-områden i
kommunen ska vara att utöver lagstiftningens villkor även
uppfylla ett av följande tre viljeinriktningar;
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Ovanstående viljeinriktningar och villkor ska utgöra
utgångspunkt för arbetet med att hitta lämpliga LIS-områden i
kommunen.

KOMMUNENS LIS-OMRÅDEN

LIS-områdena har tagits fram utifrån det framtagna
planeringsunderlaget, En översiktlig orts- och landskapsanalys
för nio platser vid vatten i Värnamo kommun och de
avgränsningar, definitioner, villkor och viljeinriktningar som
redovisats och beslutats i, LIS-rapporten.
Områdena redovisas först med en beskrivning av den ort och den
service som man med utpekandet avser att stödja.
Förutsättningarna för kommuners landsbygdsområden skiljer sig
och för Värnamo kommun är avstånden till serviceorter ibland
stora. Ambitionen för utpekandet har varit att den service man
har för avsikt att stödja med respektive område ska vara belägen
3-5 km från utpekat LIS-område. I de fall där man överskrider
avståndet men ändå ser att en utveckling inom LIS-området
kommer leda till landsbygdsutveckling och en utveckling av
service på ett längre avstånd anses detta godtagligt.
Beskrivningen av den befintliga servicen följs av en motivering,
utifrån kommunens viljeinriktningar, till områdets lämplighet för
landsbygdsutveckling. Motiveringen följs av en redogörelse av
områdets förutsättningar i form av beskrivning av; berörda sjöar
och vattendrag, natur- och kulturvärden, risker, förekommande
kommunikationer och möjlighet till teknisk försörjning.
Redovisningen avslutas av en redogörelse över vilka
möjligheter och vilken användning kommunen ser som lämplig
för det utpekade området.
Till varje LIS-område redovisas en karta där det utpekade
området finns markerat. Områdenas avgränsningar är grova och
avgränsningen får bedömas från fall till fall. Gällande
strandskyddsområde finns markerad på kartan med orange linje.

Läs mer om respektive LIS-område och
dess förutsättningar i planeringsunderlaget: Planeringsunderlag, kap 3
Vatten, sid 26.

Planförslaget redovisar totalt 8 områden i kommunen. Dessa
har bedömts lämpliga och anses gynna en landsbygdsutveckling
bland annat genom ett bevarat och stärkt underlag för service på
landsbygden, underlag för landsbygdsskolor, utveckling kopplad
till friluftsliv och besöksnäring och i något fall utveckling av
näringslivet.
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5.0

1.0
2.0

3.0
4.0

6.0

7.0

8.0

Karta som visar LIS-områdenas lokalisering i kommunen samt avstånd till den service som området har för avsikt att stödja. Cirklar har en radie av ca 3 och 5 km och är
placerade i respektive serviceort centrum.
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Berörd sjö/vattendrag

Ort/område som
främjas av tänkt
utveckling

Lämplig
användningsområde

ID
nummer

Herrestadssjön,
sydvästra

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse, näringsliv
i form av besöksnäring.

1.0

Herrestadssjön,
sydöstra

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse.

2.0

Nästasjön

Kärda

Bostäder

3.0

Gunnen

Kärda

Bostäder

4.0

Hörledammen,
Lagan

Hörle, en viss del
Fryele.

Bostäder och besöksnäring.

5.0

Lången

Gällaryd, till en
viss del Bor

Bostäder

6.0

Södra Fyllen

Dannäs med
omgivningar, samt
Hånger

Bostäder

7.0

St Gavlö, Bolmen

Dannäs med
omgivningar samt
Bolmenbygden.

Bostäder, friluftsliv och näringsliv i form av
besöksnäring.

8.0
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4.2.1 Ställningstaganden
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS-område)
• Exploatering av ett LIS-område ska vid behov föregås av en
detaljplan eller för enstaka bebyggelse föregås av dispensprövning
och bygglov, för att säkerställa områdets lämplighet samt för att
säkerställa fri passage.
• Kommunen ska verka för att exploatering inom ett LIS-område
bidrar till och värnar, utvecklar och tillgängliggöra kulturhistoriska
miljöer och naturmiljöer.
• Kommunen ska verka för att lokaliseringen av LIS-områden sker
inom kommunikationseffektivt stråk.
• Kommunen ska verka för att LIS-områden lokaliseras där befintligt
vatten- och avloppssystem kan förbättras eller kommunalt vattenoch avloppsförsörjning kan ordnas.
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1.0 HERRESTAD SYDVÄSTRA, KÄRDA
Kärda är den ort man med utpekande har för avsikt att stödja.
Orten ligger 3,5 km nordost om LIS-området och är en kyrkby
med gamla anor. På orten finns idag bl a bibliotek, skola och
barnomsorg. I Kärda bor ca 320 invånare.
Ett antal småföretag finns i Kärda, ML metallservice, AB bildemontering, Värnamo automatsvarvning AB är några exempel.
Kärda IF är en aktiv fotbollsförening med ett division 5 fotbollslag. I Kärda finns också en aktiv hembygdsförening.
Det utpekade LIS-området i Herrestad är i huvudsak ett fritidshusområde där en tendens till omvandling till permanentbebyggelse förekommer. Det är ca 9 km till Värnamo stads centrum.
Det förekommer en näringsverksamhet inom det utpekade området, Herrestad Gård, Säteri. Företaget erbjuder bl a vandrahem,
evenemang och mat för allmänheten.
Motivering
LIS-området uppfyller flera av kommunens uppställda viljeinriktningar för LIS- utpekandet. Området förekommer i ett
kommunikationseffektivt stråk och en utveckling skulle gynna
underlaget för kollektivt resande utmed vägen och för en byggnation av cykelväg mellan Kärda och Värnamo. Området är ett
utredningsområde för kommunalt VA och området är beslutat
att med överföringsledning anslutas till kommunalt VA och är
således i linje med kommunens viljeinriktning att verka för att
LIS-områden ska lokaliseras där kommunalt vatten- och avloppsförsörjning kan ordnas.
En utveckling enligt planförslaget med bostadsbebyggelse
skulle ge ett ökat underlag för befintlig offentlig och kommersiell service i det närbelägna samhället Kärda samt för bygdens
föreningsliv och fritidsaktiviteter. En utveckling av attraktiv
boendemöjligheter runt Kärda skulle även innebära ökad rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet på orten.
Utvecklingen skulle även gynna besöksnäringen i området och
ge en positiv utveckling för friluftslivet runt Herrestadssjön då
utveckling skulle verka för att tillgängliggöra och säkra naturmiljön och strandområdet bl a i form av en ö med flera fornlämningar.
Möjligheter
Läget utmed Herrestadsjöns sydvästra strand bedöms som attraktiv både ur boendesynpunkt och för besöksnäringen. För det
utpekade LIS-området gör kommunen bedömningen att lämplig
markanvändning är bostadsändamål och näringslivsverksamhet
med fokus på besöksnäring. Vid en utbyggnad enligt förslaget
0 75 150 225 300m
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Orienteringskarta som visar på
områdets lokalisering i
kommunen.
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TECKENFÖRKLARING
Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Strandskyddslinje
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bör den planerade gång- och cykelvägen mellan Kärda och Värnamo realiseras.
LIS-området ger en möjlighet att styra upp den befintliga bebyggelsen som idag främst består av fritidshus och underlätta för en
framtida omvandling mot mer året runt boende i området. Idag
är strandlinjen i stora delar privatiserad av tomter och båtbryggor. Det är därför viktigt att, vid fortsatt exploatering i området,
gemensamma anläggningar skapas för exempelvis båtläggningsplats och brygga. Detta skapar samtidigt en bättre tillgång till
strandområdet, mötesplatser och möjligheter för utveckling av
besöksnäringen.
För den ö som omfattas av LIS-området är åtgärder enbart i syfte att tillgängliggöra ön och dess kulturmiljöer önskvärda.
Det utpekade LIS-området är 27 ha stort och skulle kunna möjliggöra för ca 25 antal kompletterade tomter samt en eventuelleckling av befintlig näringslivsverksamhet.
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2.0 HERRESTAD SYDÖSTRA, KÄRDA
Kärda är en kyrkby belägen ca 7 km väster om Värnamo stad.
Området är beläget vid Herrestadsjöns sydöstra strand ca 3 km
från tätorten Kärda och ca 2,5 km från väg 27. För ytterliga beskrivning av Kärda se beskrivning för LIS-området Herrestadssjön sydvästra.
Motivering
LIS-området uppfyller flera av kommunens uppställda viljeinriktningar för LIS- utpekandet. Området förekommer i ett
kommunikationseffektivt stråk, utmed väg 27 och en utveckling
skulle gynna underlaget för kollektivt resande utmed vägen och
för en byggnation av cykelväg mellan Kärda och Värnamo.
Möjlighet finns att i framtiden vid en utbyggnad i enlighet med
planförslaget ansluta området till kommunalt VA i samband med
utbyggnad av överföringsledning.
En utveckling i området med fler boende skulle gynna underlaget för befintlig offentlig och kommersiell service i Kärda samt
för föreningsliv och fritidsverksamheter i bygden. En utveckling
av attraktiv boendemöjligheter runt Kärda skulle även innebära ökad rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet på
orten.

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.

±
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Möjligheter
Läget utmed Herrestadsjöns sydöstra strand bedöms som attraktiv ur boendesynpunkt på grund av det natursköna läget vid
sjön och det attraktiva läget i kommuniaktionseffektivt stråk.
För det utpekade LIS-området gör kommunen bedömningen att
lämplig markanvändning är bostadsändamål. Vid en utbyggnad
enligt förslaget bör den planerade gång- och cykelvägen mellan
Kärda och Värnamo realiseras. Det är även viktigt att vid fortsatt
exploatering i området verka för att gemensamma anläggningar
för exempelvis båtiläggningsplats och brygga.
LIS-området ger en möjlighet att styra upp den befintliga bebyggelsen som idag främst består av fritidshus och underlätta för en
framtida omvandling inom området mot mer året runt boende.
För den del av området som idag består av ängsmark vore det
önskvärt om dagens markanvändning fortgick och marken hållas
öppen och oexploaterad.
Det utpekade LIS-området är ca 14,5 ha stort och skulle kunna
möjliggöra för ca 18 kompletterande, stora bostadsfastigheter.
0
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TECKENFÖRKLARING
Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING
0

5

Strandskyddslinje
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3.0 NÄSTASJÖN VÄSTRA STRANDEN, KÄRDA 3.0
Kärda är en kyrkby belägen ca 7 km rakt väster om Värnamo
stad. För ytterliga beskrivning av Kärda se Herrestadssjön sydöstra. Området är beläget vid Nästasjöns västra strand ca 1,4 km
från väg 27 och ca 2 km från Kärda, invid väg 27 med kollektivtrafikförbindelse.
Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.
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Motivering
LIS-området uppfyller flera av kommunens uppställda viljeinriktningar för LIS- utpekandet. Området förekommer i ett
kommunikationseffektivt stråk, utmed väg 27 och en utveckling
skulle gynna underlaget för kollektivt resande utmed vägen och
för en byggnation av cykelväg mellan Kärda och Värnamo.
En utveckling i enlighet med planförslaget skulle generera ett
ökat underlag för offentlig och kommersiell service i Kärda samt
för fritidsverksamheter och föreningsliv. En utveckling av attraktiv boendemöjligheter runt Kärda skulle även innebära ökad
rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet på orten.
För området finns det vid en utbyggnad enligt planförslaget en
möjlighet att i framtiden ansluta till kommunalt VA. LIS-området skulle även bidra till att tillgängliggöra och utveckla naturmiljövärden i form av Nästasjöns stränder.
Möjligheter
Läget utmed Nästasjöns västra strand bedöms som attraktiv
ur boendesynpunkt på grund av det natursköna läget vid sjön
och p g a goda möjligheter att pendla till Värnamo stad. För det
utpekade LIS-området gör kommunen bedömningen att lämplig
markanvändning är bostadsändamål. Vid en utbyggnad enligt
förslaget bör den planerade gång- och cykelvägen mellan Kärda
och Värnamo realiseras.
LIS-området innebär en möjlighet att tillgängliggöra Nästasjöns
stränder för allmänheten och att i plan säkra och utveckla befintlig allmän kommunal badplats.
Det inom området förekommande sankta partiet ska bevaras vid
en exploatering. Detta för att beakta de höga naturvärden som
troligtvis förekommer här samt för att inte störa de befintliga
hydrologiska förhållandena för platsen och för att möjliggöra för
dagvattenhantering. Vid byggnation inom området bör hänsyn
tas till strandlinjens erosionsbenägenhet och åtgärder för att
undvika risker vidtas.
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Det utpekade LIS-området är ca 20 ha stort och skulle kunna
möjliggöra för ca 25 stora bostadstomter samt allmän platsmark
utmed strand och för den befintliga badplatsen. Vid en exploatering ska möjligheten att samordna behovet av båtplats, iläggningsplats och gemensam brygga beaktas. Detta för att stärka
områdets attraktionskraft för boende och för friluftslivet inom
området.
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TECKENFÖRKLARING
Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

0

75 150 225 300m

0

0

78

75 150 225 300m

75 150 225 300m

±
±

Strandskyddslinje

±

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

±

4.0 GUNNENS NORRA STRAND, KÄRDA
Området är beläget vid sjön Gunnens norra strand ca 500 m
från väg 27 och ca 1,5 km från tätorten Kärda.
Kärda är en kyrkby belägen ca 7 km väster om Värnamo stad.
För ytterliga beskrivning av Kärda se förslaget för Herrestad
sydöstra.

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.

Motivering
LIS-området uppfyller flera av kommunens uppställda
viljeinriktningar för LIS- utpekandet. Området förekommer
i ett kommunikationseffektivt stråk, utmed väg 27 och en
utveckling skulle gynna underlaget för kollektivt resande
utmed vägen och för en byggnation av cykelväg mellan Kärda
och Värnamo.
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Möjlighet finns att vid en utbyggnad i framtiden ansluta till
kommunalt VA och en utveckling i området skulle gynna
underlaget för befintlig offentlig och kommersiell service i
Kärda samt för föreningsliv och fritidsverksamheter i bygden.
En utveckling av attraktiv boendemöjligheter runt Kärda
skulle även innebära ökad rekryteringsmöjlighet för det
befintliga näringslivet på orten.
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TECKENFÖRKLARING
Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Strandskyddslinje

Möjligheter
Läget utmed Gunnens norra strand bedöms som attraktiv ur
boendesynpunkt på grund av det natursköna läget vid sjön
och det attraktiva läget med pendlingsavstånd till Värnamo
stad. För det utpekade LIS-området gör kommunen
bedömningen att lämplig markanvändning är
bostadsändamål. Vid en utbyggnad enligt förslaget bör den
planerade gång- och cykelvägen mellan Kärda och Värnamo
realiseras.
För den del av LIS-området som idag utgörs av
jordbruksmark, bete, ska dagens markanvändning bibehållas
och marken hållas öppen. Vid en utbyggnad enligt
planförslaget ska vid behov hänsyn tas till det närliggande
riksintresset för kulturmiljö för att inte påverka områdets
värden negativt. Möjligheten att samordna behovet av
båtplats, iläggningsplats gemensam brygga ska beaktas vid en
exploatering.
Det utpekade LIS-området är ca 9,5 ha stort och skulle kunna
möjliggöra för 13 stora bostadsfastigheter samt allmän
platsmark, fri passage utmed stranden.
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5.0 HÖRELEDAMMEN, LAGAN, HÖRLE
Det utpekade området ligger inom orten Hörle som ligger ca
7,5 km norr om Värnamo stad. Hörle är belägen längs med den
gamla riksvägen mellan Helsingborg-Stockholm, ”riksettan”.
Vägen är mellan Vaggeryd och Örkelljung utpekad som en turistväg. Hörle är ett i nordsydlig riktning långsträckt brukssamhälle uppväxt runt Hörle bruk och Lagan. Det förekommer flera
livskraftiga industrier i Hörle varav några exempel är Hörle Wire,
Rang-Sells AB och AB Bruksbalken. Invånarantalet i orten är ca
148 invånare.
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I Hörle herrgård förekommer, Galleri Hörle slott, som erbjuder
kulturella arrangemang och utställningar för allmänheten.
Motivering
Det utpekade området finns i ett kommunikationseffektivt stråk
med goda förbindelser med vägarna 846 (gamla riksettan) och
E4 och en utveckling skulle gynna underlag för kollektivtrafik,
buss men även i framtiden underlag för spårbunden kollektivtrafik och cykelväg mot Värnamo stad.
Utveckling i enlighet med förslaget bedöms gynna landsbygdsutveckling genom att på lång sikt ge ett ökat underlag för service
i Hörle samt för att möjliggöra en utveckling av den värdefulla
kulturmiljö som förekommer här. Utveckling skulle även gynna
besöksnäringsutvecklingen för området och det stråk som ur
besöksnäringsperspektiv f d riksettan utgör.
En utveckling av attraktiv boendemöjlighet i Hörle skulle även
innebära ökad rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet på orten. En bebyggelseutveckling med permanent bostadshus skulle gynna elevunderlaget för den närliggande landsbygdsskolan i Fryele. I Fryele finns även fritidsverksamhet och
förskola.
En utveckling i enlighet med planförslaget är även förenligt med
kommunens ställningstagande om att LIS-områden ska lokaliseras där kommunalt VA kan ordnas.
Möjligheter
Kommunens bedömning är att det utpekade LIS-området är
lämplig för bostadsändamål i områdets södra och sydöstra delar.
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Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Strandskyddslinje
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För området runt Hörle herrgård och de västra stränderna
0 75 150 225 300m
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75 150 225 300m

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.

utmed vägen är bedömningen att lämplig markanvänding är
utveckling i syfte att gynna besöksnäring bl a då den f d riksettan
är utpekad som turistväg. Utveckling som tar till vara på området läge utmed vägen såsom rastplats och utveckling som skulle
gynna befintlig besöksnäring i herrgården ses här som lämplig.
Ny tillkommande bebyggelse ska oavsett ändamål ta hänsyn till
de för platsen förekommande kulturhistoriskt värden.
Det utpekade LIS-området är ca 14 ha stort, med möjlighet för
tillskapa ca 4 större kompletterande tomter i områdets södra del
och ca 6 tomter utmed Hörledammens östra strand.
Aktsamhet bör råda för byggnation av de södra delarna av området på grund av en potentiell risk för erosion på grund av rådande topografi och jordartsmån. För utveckling av Hörledammens
sydöstra strand bör översvämmningsmöjligheten beaktas då
området är flackt. Hänsyn till potensiella markföroreningar från
äldre sågverksamhet och pågående verksamhet ska också beaktas här. Hänsyn ska tas till trafikbuller från väg och närbelägen
järnväg.
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6.0 LÅNGEN, GÄLLARYD
Området ligger ca 700 m från orten Gällaryd invid sjön Långens nordvästra strand. Värnamo stad är belägen ca 18 km öster
om området och området är belägen 7,5 km väster om närmst
belägna större tätort, Bor med järnvägsanslutning och anslutning
till väg 27.
Gällaryd har idag ca 80 invånare och i Gällaryd församling bor
ca 500 invånare. I orten finns en landsbygdsskola (F-5) med 38
elever, skolans maxantal är enligt uppgift ungefär 75 elever och
skolan ser en viss sjuknande trend för sitt elevunderlag. I Gällaryd finns en aktiv hembygdsförening och en hembygdsgård.
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Motivering
Kommunens avsikt med utpekandet är att stärka underlaget för
service, kollektivtrafik, fritid och skola i Gällaryd. En utökning
av bebyggelsen skulle också medföra ett utökat underlag för sophämtning och postgång. Det utpekade området är attraktivt, sjönära och bedömningen är att LIS-området kan attrahera boende
till trakten vilket skulle bidra till en landsbygdsutveckling.
Genom en eventuell utveckling av ny bebyggelse inom det
föreslagna området kommer naturmiljön i form av sjön Lången tillgängliggöras för allmänheten och för invånare i byn och
uppfyller därmed kommunens viljeinriktning om att verka för
att exploateringar inom LIS-områden ska bidra till att värna och
utveckla naturmiljöer. Utveckling kommer möjliggöra friluftsliv
invid sjön Lången genom ökad tillgänglighet och säkra en informell befintlig badplats, allmänning, för allmänheten.
Möjligheter
Från det utpekade området finns visuell kontakt med Gällaryd
och det öppna odlingslandskap som mellan utprkat området
och Gällaryd. Det är av stor betydelse att denna siktlinje behålls
intakt vid en exploatering i enlighet med planförslaget. De höjdmässiga förhållandena för området möjliggör för tillskapande av
fri passage på ett naturligt sätt och för en attraktiv sjöutsikt från
området. Området bedöms vara en potentiell, attraktiv boendemiljö. Det attraktiva sjönära läget kan ge en ökad vilja att bygga
och bosätta sig i Gällaryd.
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Bostadsändamål permanent och fritidsbebyggelse bedöms av
kommunen som lämplig0markanvändning
området.
Det
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Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Strandskyddslinje

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING
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utpekade området är ca 11 ha stort, vilket skulle möjliggöra
för ungefär 16 stora tomter och allmän platsmark utmed
stranden och för badplats, allmänning i områdets centrala
del. Aktsamhet på grund av potentiell risk för stranderodering bör gälla kring område med jordarten, grovsand och
byggnation avrådes för denna del av LIS-området.
Lången bedöms som en värdefull naturmiljöresurs för
Gällaryd då sjön nyttjas för fritid, friluftsliv och som badsjö.
Ökad tillgänglighet till sjön innebär ökad attraktivitet för
Gällaryd.
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8.0 SÖDRA FYLLEN, DANNÄS MED OMGIVNINGAR
Det utpekade LIS-området är beläget ca 600 m från större väg
558, ca 2 km från närmsta ort Dannäs, Törnestorp och ca 24 km
från Värnamo stad. Skolskjutshållplats förekommer ute vid väg
558 och LIS-området förekommer i upptagningsområdet för
Hånger landsbygdsskola ca 8 km nordväst om området.
Törnestorp, Dannäs är en kyrkby med gamla anor. Dannäs säteri
och stenkyrka har anor från medeltiden och är av riksintresse för
kulturmiljövården. Dannäs bygden är erkänd för sitt småföretagande med koppling till besöksnäring med i sin tur kopplingar
till den närbelägna sjön Bolmen. På motsatt sida av Södra Fyllen
finns en kommunal badplats. I Dannäs finns en idrottsplats, och
klubb, Dannäs SK.
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Fyllekull

Möjligheter
Från området ger de topografiska förhållandena en vacker utsikt
över sjön och området i stort har höga naturvärden bl a i form
av ett småskaligt odlingslandskap. Det attraktiva läget bedöms
kunna utgöra skillnaden och kan ge en ökad vilja att bygga och
bosätta sig i Dannäsomgivningen. Bostadsändamål för
permanent- och fritidsbebyggelse bedöms av kommunen som
lämplig markanvändning0för området.
75 150 225 300m
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Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).
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Motivering
En utveckling i enlighet med förslaget skulle på långt sikt ge ett
ökat underlag för service i Dannäs med omgivningar bl a kollektivtrafiken mellan Dannäs och Värnamo. En utveckling av fler
bofasta och fritidsboende skulle gynna Dannäsbygden, besöksnäringen och föreningslivet. Fler bofasta skulle också medföra
ett utökat underlag för sophämtning och postgång och även
innebära ökad rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet på orten. Landsbygdsutveckling enligt förslaget skulle även
bidra till ett ökat underlag för skola och annan service i Hånger.
Genom en eventuell utveckling av ny bebyggelse inom det
föreslagna området kommer naturmiljön i form av Södra
Fyllenvästra strand tillgängliggöras för allmänheten och för
invånare i bygden och uppfyller därmed kommunens
viljeinriktning om att verka för att exploateringar inom
LIS-områden ska bidra till att värna och utveckla naturmiljöer.
Utveckling kommer möjliggöra friluftsliv på och vid
Södra Fyllens västra strand genom ökad tillgänglighet.

5

Strandskyddslinje

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.

Det utpekade området är ca 12 ha stort, och skulle möjliggöra för
ungefär 15 stora fastigheter för bostadsändamål samt
allemansrättslig mark utmed stranden, s k fri passage. Vid en
utveckling ska samordning av bryggor ske. Det är önskvärt att de
idag förekommande öppna jordbruksmarken inom LIS-området
förblir brukad och inte exploateras.
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8.0 ST GAVLÖ, BOLMEN
DANNÄS MED OMGIVNINGAR, SAMT BOLMENBYGDEN
Det utpekade LIS-området är beläget strax norr om kommunens
södra kommungräns och länsgränsen mot Kronobergs län och
Ljungby kommun. Området är beläget ca 500 m från större väg
519 och ca 7 km från närmsta ort Dannäs- Törnestorp. I Ljungby
kommun är det 3 km, fågelvägen till Skeda samhälle på Bolmsö
och ca en mil till Vittaryd. LIS-området förekommer i
upptagningsområdet för Hånger landsbygdsskola ca 15 km
nordväst om området.

Orienteringskarta som visar på områdets
lokalisering i kommunen.
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Det finns en liten textilfabrik, Täckfabriken i Vittaryd AB ca 300
m från LIS-området och i samband med fabriken ett litet antal
bostadshus. Inom det utpekade LIS-området förekommer en av
kommunens badplatser.
Motivering
Då området invid sjön Bolmen, som ur besöknäringssynpunkt är
ett omtyckt besöksmål, ligger strategiskt för besöksnäring skulle
en utveckling i enlighet med planförslaget ge förbättrade
förutsättningar för besöksnäring och friluftsliv i området.
En utveckling i enlighet med förslaget skulle på långt sikt ge ett
ökat underlag för service, kollektivtrafik i Dannäs med
omgivningar. En utveckling av fler bofasta och fritidsboende
skulle gynna Dannäsbygden, dess näringslivsverksamhet och
föreningsliv. Bygden kännetecknas av egenföretagande bl a med
koppling till besöksnäring vilket planförslaget skulle bidra till att
gynna. Landsbygdsutveckling enligt förslaget skulle även bidra
till ett ökat underlag för skola och annan service, i Hånger.
En utveckling i enlighet med planförslaget är förenligt med
kommunens viljeinriktning om att LIS-områden ska lokaliseras
där utvecklingen kan värna och tillgängliggöra naturmiljön.
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Möjligheter
Läget utmed Bolmens västra strand bedöms som attraktiv
både ur boendesynpunkt och för besöksnäringen. För det
utpekade LIS-området gör kommunen bedömningen att
lämplig markanvändning är bostadsändamål och
näringslivsverksamhet med fokus på besöksnäring. En
utveckling enligt planförslaget med bostadsbebyggelse
skulle på långt sikt kunna ge ett ökat underlag för service i
Dannäsbygden samt gynna besöksnäringen i bygden med
en utveckling av campingverksamhet och småbåtshamn,
eller likvärdig utveckling där naturmiljön i form av
Bolmen kan nyttjas och utvecklas med försiktigt.
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Markområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Det utpekade LIS-området är ca 18 ha stort, och skulle
kunna möjliggöra för ca 20 stora fastigheter för b
ostadsändamål, allemansrättslig mark ut med strand och
för badplats samt en utveckling av näringslivsverksamhet i
form av camping företrädesvis i anslutning till den
befintliga badplatsen.
En utveckling för LIS-området ska ha som utgångpunkt
att göras stranden mer tillgänglig och säkra befintlig
allmänna badplats. De värden som utgör riksintresse för
friluftslivet och för fiske ska vid en utveckling tillgodoses.

Vattenområde utpekat i plan för landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS-område).

Strandskyddslinje
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4.3 Bevara och utveckla kulturmiljön
Syftet med planeringsstrategin är att bidra till att synliggöra vilka
kulturmiljöresurser som finns inom kommunen, kommunens
avsikt kring hur man tar till vara dem samt hur vi ska utveckla dem för kulturmiljöernas och för Värnamos bästa. Genom
att kulturmiljöer på landsbygden och i tätortsmiljön bevaras,
utvecklas och tillgängliggöras skapas attraktiva livsmiljöer och
även miljöer som kan bidra till näringslivsutvecklingen. Det
är dock av stor betydelse att detta görs med kunskap, omsorg
och kvalité så att inte värdena förvanskas eller förstörs. En del
i arbetet är att säkerställa behovet av skydd för kulturhistoriskt
värdefulla miljöer, vilket bör utredas i samband med kommunal
planering.

MKM

Kommunen har under 2017 arbetat med att ta fram förslag till
Plan för kulturmiljövård. Planen beräknas antas under våren
2018 och kommunens kulturmiljöinventering, Värt att Värna
2000 planeras att biläggas den.
För tre av kommunen riksintresseområden för kulturmiljövården bedömms det finns ett speciellt behov att bevaka
intressena i planering och lovgivning. Dessa är Finnvedens
Folkland, Rydaholm samt riksintresset Nydala kloster. För Nydala kloster ser kommunen ett särskilt behov av att för framtiden
säkra de värden som utgör kloster- och herrgårdsmiljön så
oförvanskade som möjligt. Området har förutom stora kulturhistoriska värden även stora värden för besöksnäringen och området utgör ett betydelsefullt besöksmål med utvecklingspotential.
Åtgärder och verksamheter som kan skada Nydala kloster områdets värden bedöms vara:
1. Exploateringar som påtagligt försämrar områdets kulturmiljövärden.
2. Verksamheter som påtagligt försämrar områdets kulturmiljövärden.
3. Ljudalstrande verksamheter som påtagligt stör upplevelsevärden.
Möjligheter att utveckla Nydala kloster områdets värden för kulturmiljön som har identifierats:
1. Upprätta kommunalt intresseområde för kulturmiljön.
2. Främja utveckling av turism genom att förbättra tillgängligheten i området.
3.Främja verksamheter som kan utveckla turismen i enlighet
med områdets värden för kulturmiljön.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationell miljömålet, God bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv

Läs mer om kulturmiljöer i Värnamo
kommun: Värt att Värna, Kulturmiljöutredning för Värnamo kommun, 2000.

4.3.1 Ställningstaganden
Bevara och utveckla kulturmiljön

• Kommunen ska tillgodose de riksintresseområden för kulturmiljövården och byggnadsminnen som förekommer i kommunen inom nuvarande gränser och som redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag. Vid nytillkommande bebyggelsemiljöer samt ändringar av befintlig
bebyggelse ska särskild hänsyn tas till respektive kulturmiljös värden.

Läs mer om kommunens
riksintressen för kulturmiljövården: Planeringsunderlag,
kap 7 Bebyggelse & offentlig
service, sid 77 och kap 9,
Riksintressen, sid 91

• Kommunen ska verka för att riksintresset för kulturmiljövård, Nydala
kloster, planläggs med områdesbestämmelser i syfte att bevara och
utveckla kulturvärdena för klostermiljön som helhet.

RI

Läs mer om riksintresset
Nydala kloster: Planeringsunderlag kap 9, Riksintressen
sid 93

RI

Läs mer om riksintresset
Finnveden Folkland: Planeringsunderlag kap 9, Riksintressen sid 92

RI

Läs mer om riksintresset
Rydaholm: Planeringsunderlag, kap 9, Riksintressen
sid 93

• För riksintresset Finnvedens folkland ska tillkommande bebyggelse
noga anpassas till omgivande landskap och ombyggnad av äldre byggnader ska ske med varsamhet och enligt gällande värdebeskrivning
för riksintresset Finnvedens folkland. Exploateringar som kan medföra
negativ påverkan för riksintressets kulturmiljövärden ska prövas restriktivt. Utvecklingsfrågor inom riksintresset Finnvedens folkland ska ske i
samband mellan Gislaveds kommun och Värnamo kommun samt med
länsstyrelsen i Jönköpings län.
• Kommunen ska genom planering, lovgivande och exploatering verka
för att riksintresset Rydaholms värden inte ska påverkas negativt.
Riksintresset kan på grund av dess lokalisering intill Rydaholm komma
att beröras och påverkas av kommande tätortsutveckling. Kommunens
avsikt är att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess
värden.
• Vid tillägg, förändringar och ombyggnationer i befintlig bebyggelsestruktur ska kommunen verka för att detta ska göras med utgångspunkt i de olika epokernas och stilarnas särart.
• Värnamo kommuns offentliga miljöer, parker och torg har utöver
sociala och ekologiska värden också kulturella och kulturhistoriska värden. Dessa ska tas tillvara och synliggöras vid all kommunal planering.
• Kommunen ska vid fastighetsbildning i kulturhistoriskt miljöer verka
för att tomtstorlek och tomtform ska bygga på områdets huvudsakliga
tradition.
• I samband med stora infrastruktur och utvecklingsprojekt ska kommunen verka för att minimera ingrepp i befintliga kulturvärden.
• Vid planering av kommunala tekniska anläggningar i känsliga kulturmiljöer ska kommunen verka för att hänsyn tas till omgivande karaktär
och arkitektur.
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4.4 Med fokus på skola och utbildning
MKM

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar kommunen vill säkerställa unga i kommunen
en god framtid och i det långa loppet för näringslivet tillgång till
kompetens. Planeringsstrategin behandlar ställningstaganden
avsedda för att utveckla den fysiska miljön för de yngre
målgrupperna av kommunens befolkning. Dessa målgrupper
är av stor betydelse för kommunens framtid. En betydelsefull
aspekt för fokusområdet om en attraktiv kommun är att det ska
vara attraktivt att ha barn och vara barn i kommunen.
Genom att vid planering, lovgivning och exploatering verka för
trygga, jämlika och tillgängliga, allmänna miljöer kan
kommunen skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer för
barn och unga men även för kommunmedborgare generellt. Det
är både skolornas utemiljö och inomhusmiljö som är
betydelsefulla för att ge våra barn och unga de bästa f
örutsättningarna och den bästa utbildningen.
Det är av stor betydelse att utemiljön inte kompriomissas bort
när vi förtätar våra tätorter. Forskning visar att tillgång till
ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för
barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska
utveckling.
Skolor och förskolor som ligger utanför de större tätorterna har
ett stort värde för utvecklingen av landbygden och för att behålla
den befolkning som vill bo och verka där. Denna service är en
nyckelaktör för en levande landsbygd.

90

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

4.4.1 Ställningstaganden
Med fokus på skola pch utbildning
•

Kommunen ska i sin planering möjliggöra för att förskolor och
skolor ska kunna utvecklas och expandera på sikt. I samband med
planering av större, nya bostadsområden och inom omvandlingsområden ska mark avsättas för förskola och skola. Behovsanalyser och markreservation ska göras tidigt i planprocessen.

•

Kommunen ska vid exploatering av nya och vid utbyggnad av
befintliga skolor verka för att dessa inte rymmer fler än 500 elever
per skola.

•

Förskolor och skolor bör förläggas inom gång- och/eller cykelavstånd från omgivande bostäder och i kollektivtrafikstråk med
goda möjligheter att hämta och lämna sina barn på ett trafiksäkert sätt. Kommunen ska även verka för lokalisering i närheten till
naturområden som kan nyttjas i den pedagogiska verksamheten.

•

Kommunen ska vid exploatering av nya och utbyggnad av befintliga förskolor verka för att dessa inte ska vara större än 6 avdelningar och inte mindre än 4 avdelningar.

•

Utomhusmiljö för kommunens låg- och mellanstadieskolor samt
förskolor ska kunna erbjuda skugga och inte vara bullerutsatta.
Storleken på gården kan eventuellt kompenseras av trafiksäker
tillgång till närbeläget naturområde. Utomhusvistelsen ska ge
möjlighet till lek och pedagogisk verksamhet både i planerad
miljö och i naturmiljö.

•

Värnamo kommun ska vid ny- och ombyggnationer av förskolor
och skolor i planeringen minst utgå från rådande vägledning,
riktlinjer för utformning och vad som utgör tillräcklig friyta per
barn och ha som ambition att inte bara uppfylla rådande riktlinjer
utan överträffa dem.

•

Värnamo kommun ska verka för att utveckla utomhusmiljön för
kommunens högstadieskolor och fritidsgårdar med målet att
dessa miljöer ska möjliggöra för eleverna att på ett tryggt och
meningsfullt sätt sysselsätta sig under skoltid, men även på fritid.

•

Kommunen ska verka för att upprätthålla landsbygdsskolor med
god kvalité både i utbildning och i den sociala miljön. Dessa skolor har en viktig roll för kommunens landsbygdsutveckling.

•

Kommunen ska verka för att det ska vara attraktivt att studera
i Värnamo kommun för Campus Värnamo utveckling och för att
Gummifabriken ska vara ett regionalt utbildningscentrum med
utbildningar av.
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4.5 Omsorgsfull, trygg och
hälsosam kommun

MKM

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka viljeinriktningar som kommunen vill skapa en omsorgsfull och trygg kommun där en god hälsa är betydelsefull. Utöver ställningstaganden
för folkhälsa tar planeringsstrategin upp ställningstaganden för
hur kommunen vill uppnå en fysisk tillgänglig kommun och en
kommun där alla ska kunna känna sig trygga.
Många hälsoproblem som fanns tidigare, till exempel tuberkulos har minskat medan andra har ökat, bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar och fetma och det finns tydliga skillnader i hälsa
mellan olika grupper i samhället. Ohälsosamma levnadsvanor
och annan ohälsa kostar samhället stora summor. Vid planering
av den fysiska miljön bör därför jämlik hälsa och hälsofrämjande
val beaktas så att individens självklara och enkla val också är det
mest hälsosamma valet.

FOLKHÄLSA

Sverige har en nationell folkhälsopolitik där det övergripande
målet är att skapa samhällsenliga förutsättningar för god hälsa
för hela befolkningen. Värnamo kommun fokuserar i sin översiktsplanering på de faktorer i den fysiska livsmiljön som kan
påverka folkhälsan positivt. Ställningstaganden som är positiva
för folkhälsa förekommer i flera olika planeringsstrategier i
översiktsplanen. Några ställningstaganden lyfts speciellt fram
här andra till exempel om utbyggnad av cykelvägar som befolkningen kan använda och därmed öka sin fysiska aktivitet tas upp
i planeringsstrategin för ett Balanserat tranportsystem.

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Dessa aspekter är både två sidor av ett mynt men har även aspekter som skiljer dem åt. En förutsättning för många i vårt samhälle
att känna trygghet är att den fysiska miljön är tillgänglig och utformad för att tillgodose olika människors behov av anpassning.
Ett samhälle utan polarisering, där stadsdelar är väl integrerade
och där invånarna känner tillhörighet och samhörighet har goda
förutsättningar att också vara ett upplevt tryggt samhälle.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God
bebyggd miljö och Levande sjöar och
vattendrag

4.5.1 Ställningstaganden
Omsorgsfull, trygg och hälsosam kommun

VÅRD OCH OMSORG
•

Kommunen ska i planering möjliggöra för Värnamo sjukhus att
utvecklas och expandera.

•

Kommunen ska i sin planering göra plats för primärvården och
möjliggöra för att denna ska kunna utvecklas och expandera.

FOLKHÄLSA
•

Kommunen ska verka för att alla invånare ska ha tillgång till lokala idrottsanläggningar, motionsspår, promenadslinga och dylikt i
sitt närområde. Kommunen ska i samband med planering, lovgivning och exploatering undersöka behovet av ytor för motion och
idrott.

•

Kommunen ska verka för att utveckla mötesplatser för spontan
lek, rörelse och motion.

•

Vid etablering av nya badplatser eller utveckling och vid upprustning av befintliga ska tillgängligheten för människor med
funktionsnedsättning säkerställas. Tätortsnära badplatser ska
tillgängliggöras för bl a barn och unga genom säkra gång- och
cykelvägar.

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
•

Värnamo kommun ska verka för trygghet, säkerhet, tillgänglighet
och orienterbarhet i det offentliga rummet och i trafikmiljön, exempelvis genom belysning, utformning och utomhusmöblering.

•

Nybyggda bostäder och offentliga byggnader med tillhörande
utomhusmiljöer ska ha god tillgänglighet för alla, både som fysisk
miljö och inte minst ur trivsamhets- och trygghetsaspekter.

•

Värnamo kommuns ska verka för att alla bostadsmiljöer bidrar till
upplevelsen av trygghet samt en identitet som de boende kan
vara stolta över.

•

Kommunen ska verka för att lokalisera, inventera och uppmärksamma mentala och fysiska barriärer samt för att dessa begränsas och undviks vid fysisk planering. Samhällsservice som kan
ha en integrerande funktion ska om möjligt lokaliseras i lägen,
mellan stadsdelar och bostadsområden.
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4.6 Mänsklig kommun
med plats för alla

MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

Syftet med planeringsstrategin är att redogöra för med vilka
viljeinriktningar kommunen vill göra plats för alla medborgare
och skapa det medmänskliga Värnamo som bland annat är en
stor del i den kommunala visionen. Planeringsstrategin tar upp
med vilka ställningstaganden man vill skapa attraktiva bostäder
för alla samt ställningstaganden för hur kommunen i den fysiska miljön ska uppnå jämlikhet, jämställdhet och integration
samt hur kommunen vill bejaka barns perspektiv av den fysiska
miljön.

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Enligt lagstiftningen ska varje kommun genom framtagande av
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsplanen ska verka för en bostadsmarknad för alla
medborgare. Kommunerna ska säkerställa och främja tillgången
till bostäder som är tillräckligt stora, ekonomiskt överkomliga
och av godtagbar standard i en god livsmiljö. Värnamo kommuns aktuella bostadsförsörjningsplan avser perioden 2016-2020
och är såväl en lägesbeskrivning om boendet i kommunen, som
ett underlag för framtida utveckling och en beskrivning av vilka
behov kommunen ser för framtiden.
Alla medborgare ska ha samma möjlighet till bra, fullvärdiga
bostäder. En förutsättning för detta är att den demografiska utvecklingen med fokus på särskilt boende följas upp kontinuerligt
inför planering av nya bostäder. Detta ger förutsättningen för att
tillgodose behovet av bostäder för till exempel äldre med vårdbehov och personer med funktionshinder

INTEGRATION, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män som ska ha samma
möjlighet att forma samhället och sina egna liv medan jämlikhet
är att alla människor oavsett ursprung, sexualitet, religion m m i
vårt samhälle har samma värde och rättigheter.
Integration medför jämlikhet. Integration förutsätter ömsesidig
respekt och förståelse mellan människor och en förutsättning för
förståelse är att vi skapar samhällen och livsmiljöer där vi möts.
Ett samhälle med god integration är en tillgång för idérikedom,
inspiration och tillväxt.
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Bostadsförsörjningsplan
för perioden 2016-2020
Antagen av kommunfullmäktige 16 juni 2016 § 149

Kvarteret Städet i centrala Värnamo. Skiss: Vilborg Arkitekter

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer om kommunens
bostadsförsörjning:
Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020

BARNPERSPEKTIVET

FN: s konvention om barns rättigheter innebär att barn och
ungdomar ska få del av sina rättigheter genom att barnets bästa
beaktas vid alla beslut som rör barn, att barnets rätt till liv och
utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga
samt att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv i
förhållande till rådande villkor och är inte barnens egna perspektiv.
Barn och ungdomars livsmiljö spelar en viktig roll för utveckling och hälsa och för att de ska vara tillgodose målgruppens
behov ska de vara säkra, trygga, erbjuda stimulans och goda
möjligheter för lek. Om hänsyn tas till barn och ungdommars
hälsa och livskvalité vid planering och exploatering, -exempelvis genom att verka för närhet till grönmiljöer och för fler gångoch cykelvägar som stimulerar till fysisk aktivitet tillskapas livsmiljöer som är attraktiva utifrån de flesta medborgares perpektiv.
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4.6.1 Ställningstaganden

Mänsklig kommun med plats för alla

BOSTADSFÖRSÖRJNING
•

Kommunen ska vid försäljning av kommunal mark och inför exploatering av bostäder, där det är möjligt och önskvärt, sträva efter en blandning av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer.

•

Kommunen ska genom planering verka för att särskilt boende för
äldre, gruppbostäder och servicebostäder ska ha närhet till grönområden. Bostäder ska lokaliseras i anslutning till andra bostäder,
i kollektivtrafiksnära lägen och med en jämn fördelning över hela
kommunen. Utomhusmiljön ska ge möjlighet till skugga, rekreation och stimulans.

•

I servicenära lägen och med god tillgång till kollektivtrafik, runt
om i kommunen ska nybyggnation av små och stora lägenheter
med god tillgänglighet prioriteras. Detta för att möta behoven
från: den växande gruppen äldre, yngre personer med funktionsnedsättningar och av familjer där någon av familjemedlemmarna
har en funktionsnedsättning.

•

För att öka Värnamos attraktivitet som studentstad ska kommunen verka för nya studentbostäder i attraktiva i kollektivnära
lägen. Värnamo kommun ska även kunna erbjuda tillgänglighetsanpassat studentboende.

•

Värnamo kommun ska verka för höjd medvetenhet och beredskap
för att det i framtiden kan komma behövas utrymme för ett ökat
mottagande av nyanlända flyktingar.

INTEGRATION, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
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•

Värnamo kommun ska verka för att fler mötesplatser av varierade
slag skapas och utvecklas runt om i kommunen. Kommunen ska
främja goda initiativ och nya koncept för mötesplatser. Människors olika erfarenheter och behov ska beaktas vid planering och
utformning av dessa platser.

•

Kommunen ska verka för en utveckling av dialogmetoder för ett
brett och representativt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen.
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•

Kommunen ska verka för ökad jämlikhet genom att sträva efter
ett trafiksystem som prioriterar gång- och cykeltrafikanterna och
därefter kollektivtrafikanterna. Tryggheten i samband med resor
ska utvecklas genom att minimera risker och arbeta för att minska medborgares rädsla att utsättas för våld och brott.

BARNPERSPEKTIVET
•

Kommunens trafikplanering ska alltid ta hänsyn till barnperspektivet. Hög prioritet ska läggas på ett trafiksystem som kan tillgodose barns rörelsebehov samt behov av trygghet och säkerhet.

•

I kommunen ska det finnas ett väl utbyggt och ur barns perspektiv anpassat gång- och cykelnät. Säkra skolvägar ska vara prioriterat och barn ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter utan
vuxnas sällskap.

•

Barnvänliga bostadsmiljöer ska finnas i både ny och befintlig bebyggelse. Kommunen ska verka för en god tillgång och tillgänglighet till lekytor, naturområden och parker/allmänningar.

•

Barnperspektivet ska synliggöras och beaktas i alla beslut i samhällsplaneringen.
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4.7 Kommun med plats för kultur
MKM

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar som kommunen ska arbeta för och främja
kultur i Värnamo kommun samt förtydliga kulturens betydelse
och funktion i den fysiska miljön.
Kultur är en viktigt komponent i att utveckla en attraktiv och
hållbar kommun och i att utveckla attraktiv bostadsorter.
Kulturutbud värderas högt hos många och utbudet kan vara en
faktor som avgör var man väljer att bosätta sig.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

4.7.1 Ställningstaganden
Kommun med plats för kultur

•

•
•

•
•
•
•

Kommunen ska verka för att de fysiska möjligheterna för
biblioteksverksamhet runt om i kommunen ska finnas kvar,
utvecklas och värnas. Nya initiativ och samarbeten ska
uppmuntras och man ska verka för att biblioteksverksamheten
ska vara tillgänglig för alla.
Kultur i den offentliga miljön ska uppmuntras, särskilt där
mötesplatser stärks eller skapas. Kommunen ska stödja och
uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse, exempelvis
i form av temporära utställningar i den fysiska miljön.
Kommunen ska verka för att Gummifabriken ska ha funktion av
ett regionalt och kommunalt kulturcentrum.
Kommunen ska verka för Vandalorum som en nationell
betydelsefull kulturinstitution samt för dess möjlighet att
utvecklas och tillgängliggöras.
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4.8 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet Attraktiv kommun
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3
2

1

Hållbar bebyggelse
Kranstätort
Landsbygdsort
Tätort
Värnamo centralort
med 3 km omnejd

B

Bibliotek

S

Landsbygdsskolor

V

Vandalorum

K

Nydala kloster

C

Campus, Gummifabriken

U

Bredastens utvecklings-/stationsområde

¥

Tätortsband
LIS-områden
Landsbygdsutveckling
Landsbygd
Riksintresse kulturmiljövård

0
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5

10 km

4.8.1 Förklaringar till mark- och vattenanvändningskartan
för fokusområdet Attraktiv kommun

B

V

C
S

K
B

U
V

C

Centralort, del-regionalt centrum, kommunikationsnav och
huvudsaklig generator för kommunens tillväxt. Bebyggelseutveckling ska främst ske inom nuvarande tätortsgräns, med
hänsyn till människors livsmiljö. CentralortenStillåts även växa
geografiskt utanför tätortsgränsen.
Centralortens omland, den del av landsbygden som är starkt
påverkad av staden En avstånd av cirka 3 kilometer från tätortsgränsen. För att slå vakt om tätortens långsiktiga
K utveckling ska
förändringar inom omlandet främst ske genom planläggning för
att kunna styra utvecklingen på ett medvetet och strategiskt vis
och värna om tätortsnära rekreationsområden med mera.
Tätort i tätortsbandet, större serviceorter i kommunen där basU skola, livsmedservice - offentlig och komersiell, såsom förskola,
el ska finnas idag och i framtiden. Förtätnning inom befintlig
ortsstruktur. Kollektivtrafik ska finnas med god turtäthet.
Tätortsbandet, kommunens huvudsakliga kommunikationseffektiva stråk, - utefter väg 27. En cirka 3 kilometer bred zon från
vartdera håll om vägens mittlinje anses omfatta tätortsbandet.
Bebyggelseutveckling styrs till tätortsbandet och dess befintliga
bebyggelsegrupper och tätorter. Kollektivtrafikförbindelser ska
vara effektiva och ha en god turtäthet.

S

Kranstätort, huvudsaklig bostad och pendlingsort till centralort.
Viss service, ska finnas idag och i framtiden. Kollektivtrafik med
god turtäthet eftersträvas och goda cykelvägsförbindelser till centralorten. Förväntad ökad befolkning. Förtätning främst inom
befintlig ortsstruktur och inom 400 meter till kollektivtrafiknod.

K

Landsbygdsort. Servicenod med viss samhällsservice och andra
funktioner. Ort med stor betydelse för omgivande landsbygd.
Saknar god tillgänglighet till tätortsbandet. Förväntas behålla
nuvarande befolkningsmängd. Förtätning inom nuvarande ortsstruktur.
U
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V
B
C

K
SC

V

U
K

C

U

Landsbygd, merparten av kommunens yta och omfattar flera
bebyggelsegrupper och byar. Ny bebyggelse lokaliseras intill
befintlig och med hänsyn till landskap och strukturer. Bebyggelsetrycket varierar men förväntas generellt vara lågt utanför
Värnamo stads omland.
Bebyggelsegrupp på landsbygden, lämpad ur geografiskt,
tekniskt och ur ett hållbart utvecklingsperspektv för kompletterande bostadsutvecking på landsbygden.
LIS-område, område inom strandskyddat läge som anses lämplig
för kompletterande bebygggelse för bostads-, verksamhetsändamål i syfte att gynna landsbygdsutveckling.
Riksintresse för kulturmiljö, riksintresse där kommunen ser ett
behov av ställningstagande, Nydala herrgård och klostermiljö,
Rydaholm samt Finnvedens folkland. För övriga kulturmiljöer av
riksintresse se planeringsunderlag.

B

V

Vandalorum,

B
Landsbygdskola

Bibliotek

B

S
CS

V

V
B
K

V

K

B

C

C
V
U

C

U

Campus, Gummifabriken

Bredastens utveckling/stationsområde

C
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4.9 Konsekvenser av fokusområdet Attraktiv kommun
Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hållbar
bebyggelseutveckling

Utsläpp av
växthusgaser

Natur- och
vattenmiljö

Hållbar bebyggelseutveckling
Naturmiljö/ekologiska tjänster och vattenmiljö
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
Hälsosam livsmiljö
Kultur och kulturmiljö
Areella näringar
Rekreation och friluftsliv
Folkhälsa och delaktighet

Kommunens ställningstagande att satsa på Värnamo tätort och
ett tätortsband längs väg 27 där bebyggelseutvecklingen ska
koncentreras och samhällsservice prioriteras och koncentreras,
är ett sätt att kunna utveckla och bibehålla en attraktiv kommun.
Det kan dock få negativa konsekvenser för utveckling och samhällsservice i de delar av kommunen som inte ligger i eller nära
detta stråk. Om samhällsservice försvinner på grund av brist
på befolkningsunderlag utarmas de små orterna snabbt och de
tappar i attraktivitet.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att koncentrera bebyggelsen i tätorter och till speciella stråk där man kan
satsa på att bygga mer miljösmart och få samordningseffekter på
flera områden såsom energianvändning, VA-lösningar, kortare
resvägar och bättre och tätare kollektivtrafik. Det ger även positiv
effekt på folkhälsan då man kan satsa på gång- och cykelstråk,
motionsspår, idrottsanläggningar och andra utomhusaktiviteter.
Samhällsservice och utbildning gynnas då man kan satsa på och
behålla landsbygdsskolorna i de områden som ligger i eller nära
tätortsbandet.
Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) utgör indirekt ett skydd för andra strandnära
områden då utvecklingen styrs mot dessa områden. Det medför
en möjlighet för en mer konsekvent bedömning av annan byggnation på landsbyggden. Kommunen har många sjöar och vattendrag där stränder och strandnära områden inte är exploaterade. Därför bedöms det rimligt att några få begränsade områden
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Förtätning av bebyggelse
Energi- och klimatsmart bebyggelse
Planera för blandstaden
God gestaltning av bebyggelse
Hänsyn till befintliga värden

Möjliggöra för utveckling av
besöksnäring
Satsning för handelscentrum
Satsning på kulturliv
Ökad tillgänglighet till naturen

Rekreation
och friluftsliv

Hållbar
bebyggelseutveckling

Utsläpp av
växthusgaser

God planering för framtida
befolkningsstruktur
Utveckling av cykelvägar
Fritidsaktiviteter
Utbildning
Folkhälsa
Ekonomiska aspekter
och
delaktighet
Arbeten
Tillgänglighet

Möjliggör för närodling
Grönsstruktur
Bevara stadsnära naturomården
Natur- och
Peka ut LIS-områden
vattenmiljö
MKN för vatten
Sammarbeten med andra aktörer över gränsen
Anpassa till klimatförändringar/vattenfrågor
Vatten- och avloppsfrågor

Teckenförklaring

Förtätning kring centra med
goda kommuniaktioner
Möjliggöra för kollektivtrafik
och pendling till andra orter

God livsmiljö
Möjliggöra för gångvägar, cykelvägar
och för kollektivtrafik
Skapa tillgänglighet och trygghet
Reducera buller

Kulturmiljö
och kultur
Areella
näringar

Skydda värdefulla miljöer
Utveckling av kulturlandskaper
Risk för igenväxning av kulturlandskapet
Utveckla kulturcentrum

Behåll möjlighet till lokal matproduktion
Hushållning med jordbruksmark

Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets uppfyllelse
av fokusområdet, Goda kommunikationer.
Redogör för planförslagets grad
av uppfyllnad för respektive axel.
Redogör för nollalternativet, nu
gällande översiktsplan
förhållande till planförslaget.
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som uppfyller vissa specifika krav avsätts för möjlig exploatering
och samhällsutveckling. Varje enskilt ärende kan kräva speciella
krav på utredningar exempelvis naturinventeringar eller utredningar avseende VA-lösningar. De flesta utpekade LIS-områdena
ligger förhållandevis nära mindre samhällen som kan gynnas av
ökande befolkningsunderlag. De medför en bättre tillgänglighet
till strandnära områden för rekreation och friluftsliv när kommunikationerna till områdena förbättras. Strandnära boende
anses vara ett attraktivt boende som kan öka kommunens attraktionskraft och livskvalitén hos invånarna.

Hållbar
bebyggelseutveckling

Rekreation
och friluftsliv

Folkhälsa
och
delaktighet

Natur- och
vattenmiljö

Kultur och
kulturmiljö

Det finns även en del negativa effekter från byggnation i strandnära områden. En är att belastningen på närliggande ytvatten
i form av ökad avrinning från hårdgjorda ytor kan öka vilket
riskerar att föra med sig föroreningar. Kommunala VA-lösningar
saknas av naturliga skäl i dessa områden (vilket i vissa fall riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster).
Andra negativa apsekter är att produktiv skogsmark exploateras
och att de enskilda transporterna ökar.
Kommunens önskan att bevara de befintliga kulturmiljöerna och
att främja riksintresseområdena för kulturmiljövården och stödja
en utveckling av dess kvalitet på ett varsamt sätt bevarar och förstärker syftet med riksintressena. Detta kan medföra en positiv
utveckling av besöksnäringen och turismen i dessa områden och
kan även bidra till att stärka den lokala samhörigheten i bygden vilket bidrar till ekonomisk utveckling, ökad folkhälsa och
deltagande i den offentliga diskursen. Vården av kulturmiljö kan
även stärkas genom att särskilda kulturintresseoråden upprättas.
Det kan finnas en liten risk för överexploatering av vissa populära kulturmiljöer i samband med viss typ av fritidsaktivitet som
exempelvis kan låta mycket. Risken bedöms dock som liten.
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Kommunens fokus på skola och utbildning är positiv ur flera
aspekter. Utbildning och lärande främjar folkhälsomålet om delaktighet och en god skola med goda förutsättningar bidrar även
till goda och trygga uppväxtvillkor. Utvecklingsmöjligheterna för
kommunens unga ökar med en god tillgång på utbildning och
det gynnar även de lokala företagens möjlighet att rekrytera ny
arbetskraft och att utvecklas.
Kommunens uttalade ambition att decentralisera utbildningen
och satsa på många mindre skolor lokaliserade i de mindre orterna är en viktig del för att få och behålla en levande landsbygd.
Detta kan även vara en möjlighet för samlokalisering av kommunal service på landsbygden som exempelvis offentliga bibliotek i
skolorna. När det finns en skola i byn ökar attraktiviteten att bo
där vilket även medför att annan samhällsservice kan finnas kvar
och utvecklas på landsbyggden.

God livsmiljö

Folkhälsa
och
delaktighet
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Hållbar
bebyggelseutveckling

God livsmiljö

Hållbar
bebyggelseutveckling

Ökad tillgänglighet till offentliga platser och inrättningar och
genom utformningen av det offentliga rummet kan trygghet och
delaktighet bland kommunens invånare ökas. Inriktningen att
alla invånare ska ha tillgång till idrottsanläggningar, motionsspår,
promenadslingor och dylikt i sitt närområde bör medföra positiva effekter på folkhälsan och välbefinnandet och möjligheten
att leva ett fysiskt aktivt liv. Det finns dock en risk att flickors
fritidsintressen prioriteras lägre än pojkars i och med satsning på
idrottsanläggningar. Dessa blir mest ekonomiska om man satsar
på bollsporter och liknade.
Tillgång och tillgänglighet till bostäder främjar ekonomisk och
social trygghet genom satsning på attraktiva bostäder för alla. Att
verka för att en blandning av olika bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer i samma områden och ambitionen att tillvarata
alla människors delaktighet och inflytande i samhället genom
dialogmetoder ger en god möjlighet att uppnå en god bebyggd
miljö med god möjlighet till integration, jämlikhet och jämställdhet och ett samhälle med trygga och friska invånare.
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5. Planeringsstrategier för fokusområdet Goda Kommunikationer
Kapacitetsstark, tillförlitlig
och väl utbyggd kommunikation
Ett balanserat transportsystem		
Gång och cykel
Cykelvägar mellan tätorterna
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik inom kommunen

Höghastighetsjärnvägen			
Utveckla noder och stråk
Noder
Stråk
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MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet,
God bebyggd miljö

5.1 Kapacitetsstark, tillförlitlig och väl
utbyggd kommunikation
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka ställningstagande som kommunen vill arbeta för att utveckla och säkerställa
data- och telekommunikationerna för att gynna näringsliv och
inte minst för att trygga en levande landsbygd i Värnamo.
Tillgång till bredband är redan idag en förutsättning för att ta del
av samhällsservice och vara delaktig i samhället. Redan idag sker
stor del av skolans kommunikation och undervisning digitalt, ett
exempel för framtiden är att en stor del av vården sannolikt
kommer att ges på distans och med digital kommunikation. För
att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett
jämlikt sätt och för att företag ska kunna utvecklas i alla delar av
kommunen kräver det att alla hushåll och verksmaheter måste
vara uppkopplade.

Läs mer om kommunens beslut om att
100% invånarna ska erbjudas fiberanslutning till 2020:
Beslut 165 §220 KF §114

En stor del av landsbygden i Värnamo kommun har fiberanslutning redan idag. I samtliga av kommunens mindre orter finns
fiber och fibernätet byggs hela tiden ut. Kommunen har beslutat
att alla senast 2020-12-31 ska erbjudas bredband via fiber och
medel har avsatts för detta. 100% kommer till 2020 erbjudas
anslutning men alla kommer inte att välja att ansluta sin fastighet
vilket medför att arbete kvarstår innan alla hushåll i kommunen
har en fiberanslutning.
I framtiden spås i enlighet med den nationella
bredbandsstrategin betydelsen av och behovet av mobilt
bredband och wifi att fortsättta öka. Mobilkommunikation är
redan idag i och med utbyggnaden och täckningen av 3G och 4G
ett bra komplement. Fiber spås dock av de flesta för
överskådlig framtid – att ha högre kapacitet och för
kommuninvånarens behov av uppkoppling fortsatt vara
överlägset.
Den femte generationens mobilnät, 5G, handlar om mer än
högre hastighet och större kapacitet. Fokus är inte i första hand
hushållen utan i första hand industri, tranporter och samhälle,
alltså till att styra komplicerade processer.
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5.1.1 Ställningstaganden
Kapacitetsstark, tillförlitlig och väl utbyggd kommunikation

•

Kommunen ska verka för att alla hushåll och verksamheter ska
ha möjlighet till kapacitetsstarkt och tillförlitligt bredband och att
ett fiberbaserat bredbandsnät för överskådlig framtid är den mest
lämpliga lösningen för kommunens IT-kommunikation.

•

Kommunen ska verka för att täckningen för mobilt bredband i
kommunen ska vara av god kvalite i områden där människor och
verksamheter befinner sig.

•

Värnamo kommun ska verka för att såväl eldistribution som teleoch datakommunikation utförs på ett stabilt sätt utifrån naturhändelse och möter de ökade kraven på robust och driftsäker
distribution och kommunikation.
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MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God bebyggd miljö, Frisk luft och Begränsad
klimatpåverkan

5.2 Ett balanserat
transportsystem
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka viljeinriktningar kommunen vill arbeta för att uppnå ett hållbart transportsystem och vilken infrastruktur för transport som ska vara
prioriterad i den fysiska utvecklingen av kommunen. Om persontransporter som påverkar klimat och hälsa i mindre utsträckning premieras i planering och lovgivning förbättras möjligheten
för dessa trafikslag och ger en ökad andel miljövänligt resande.
Planeringsstrategin tar utöver ställningstagande för persontransporter och resande på järnväg och väg också upp ställningstaganden för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägars utveckling i kommunen. Planeringsstrategin behandlar även godstrafik.
Kommunen har ett övergripande ansvar för planeringen, oavsett
vem som är fastighetsägare, väghållare eller ansvarar för kollektivtrafiken. Kommunen kan ha önskemål om utvecklingen,
peka ut behov, nödvändiga åtgärder och så vidare. Fastighetsägarna, väghållarna och länstrafiken med fler ansvarar däremot
för finansiering och genomförandet och måste därför vara med i
planeringen.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK INOM TÄTORTEN

Teckenförklaring
Verka för ny cykelväg.
Verka för ny cykelled.

±

Verka för förbättrade möjligheter att
cykla och gå i respektive landsbygdsort.
Befintlig cykelväg.

0

Illustrativ karta som visar hur kommunen vill verka
för en utbyggnad av cykelvägar.

5

10km

Gång och cykel som kommunikationsmedel är de mest miljövänliga och jämlika färdsätten. Trafikslagen främjar dessutom folkhälsa och stadsliv. Detta medför att dessa transporter bör ges hög
prioritet vid planering och exploatering i kommunen. Gångtrafikens styrka är förflyttningar upp till 2 km, en cirka 20 minuters
promenad. Detta gör att trafikslaget passar för transporter inom
kommunens samtliga mindre tätorter och i stora delar av Värnamo stad. I mindre tätorter och landbygdsorter hänvisas gångtrafikanten till vägkanter och väggrenar vilket kan upplevas utsatt
. Avstånd på cirka 5 km, eller cirka 20 minuter är cykeltrafikens
styrka. Detta innebär att de flesta avstånd i Värnamo stad och i
övriga tätorter är lämpade för cykeltranporter.

CYKELTRAFIK MELLAN TÄTORTERNA

Cykling förutsägs en ökad och betydelsefull roll i hur vi i framtiden kommer färdas i vardagen. Cykling kommer vara ett betydelsefullt kommunikationsmedel inte bara för pendling inom
tätorter utan även mellan tätorter och på landsbygden. Mellan
tätorterna i kommunen finns potensial för arbetspendling på
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Illustrativ figur över den funktionella arbetsmarknadsregionen med kollektivtrafik och hur kommunen ska verka för att
den ska utvecklas under planperioden.

cykel i upp till cirka 10 km, eller 30-40 minuters cykelfärd. För att cykling mellan tätorterna ska öka krävs
bland annat att cykelmöjligheterna längs med statliga
vägnätet ökas. Den tekniska utvecklingen av elcykeln
har redan idag inneburit att de möjliga pendlingsavstånden för cykling har ökat betydligt och numer anses ett
pendlingsavstånd på mellan 15-20 km med elcykel som
möjlig. Att arbetet för att främja cykelns roll som kommunikationsmedel är av stor betydelse för kommunen.
Som ett komplement till en utbyggnad av separata
cykelvägar kan vara vägvisning av allmän väg lämpad
för cykling. Syftet med dessa vägvisade cykelleder skulle
kunna vara att på ett kostnadseffektivt sätt verka för
cykling som kommunikationsmedel även på sträckor
med en litet underlag.
Utbyggnadsgraden av cykelvägar utanför kommunens
tätorter mycket låg och samtidigt på flera sträckor något
som efterfrågas av medborgarna. Som en del i ett långsiktigt strategiskt arbete bör ett huvudnät av cykelvägar
utvecklas. Huvudnätet bör i första hand tillkomma i enlighet med kommunens målbild för bebyggelseutvecklingen, -i tätortbandet utefter väg 27, mellan centralorten och dess kranstätorterna samt mellan närliggande
större bebyggelsegrupper utefter de större vägarna, 127
och 151 och Värnamo stad. För dessa sträckor bedöms
underlaget vara som störst och avstånden cykelbara.

Göteborg

Borås

Jönköping

2016
Värnamo

Växjö
Halmstad

Göteborg

Jönköping

Borås

2026
Värnamo

Växjö
Halmstad

Linköping

BILTRAFIK

Idag är bilen det överlägset populäraste färdmedlet i
Värnamo. Trafiklaget är flexibelt och bekvämt och på
lägre sträckor det mest tidseffektiva. Samtidigt finns
flera nackdelar i form av buller, trängsel, utsläpp, hälso, trafikrisker och barriäreffekter. Bilens teknikutveckling
bland annat mot mer miljövänligt drivmedel och kommer minskar en del av bilens negativa konskevenser på
samhället men inte alla.
Bilen är viktig för en levande landsbygd då alternativ i
stor utsträckning saknas samtidigt som konsekvenserna
är som störst i tätorterna. Bilen bör endast användas för
de resor där den faktiskt behöv och inte för resor som
kan ersättas med andra trafikslag.

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK

Arbetskraftsförsörjning är en viktig fråga för regionen

Göteborg

Jönköping

Borås

2035

Värnamo

Växjö
Halmstad
Malmö

Teckenförklaring
Funktionell arbetsmarknadsregion
med kollektivtrafik, restid < 1h
Utökat antal avgångar med restid < 1h 15min
Utökat antal avgångar med restid 2 h
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och likaså för Värnamo kommun. Forskning
visar att människors benägenhet att pendla till
arbete och utbildning ökar markant om restiden kan hållas till 45-60 min. En funktionell
arbetsmarknad med kollektivtrafik är med andra ord det område som kan nås inom denna
tidsram. Genom att verka för effektivare och
bättre kommunikation så kan den funktionella
arbetsmarknadsregion växa och fler kan nå en
större arbetsmarknad.
En del av arbetet för att uppnå denna regionsförstoring är att aktivt samverka på regional
och mellankommunal nivå. Viktigt är även att
verka för att kollektivtrafiken för ökad turtäthet
och direktförbindelser till viktiga målpunkter.
En annan del är utveckling av hållplatser och
miljöerna kring dem, -att verka för en bekväm,
tillgänglig och upplevd trygg kollektivtrafik.
Det är även viktigt med attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel och bilar där byte till
kollektivt är möjligt och likaså pendlingsparkeringar. Det är viktigt att kollektivtrafik kan vara
ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen såväl
på kommunens landsbygd som mellan dess
tätorter och regionalt.

LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK

Arbetskraftsförsörjningen är inte enbart av
betydelse på regional nivå utan naturligtvis
är det viktigt även på en lokal nivå och mellankommunal nivå. Näringslivet i kommunen
kännetecknas bland annat av många stora och
medelstora företag som är spridda till flera av
kommunens tätorter.
Inte bara för näringslivets arbetspendling
är den lokala kollektivtrafiken betydelsefull
utan även för kommuninvånarnas tillgång till
privat- och offentlig service. Kollektivtrafiken
är en viktig till i kommunens attrativitet och
landbygdens utvecklingsmöjligheter. En viktig
målgrupp är barn och unga. För deras möjlighet att självständigt kunna röra sig mellan
skola, fritid och vänner spelar lokal trafik stor
roll.

Jönköping

151

E4

GNOSJÖ

27

127
Sävsjö

SKILLINGARYD
VRIGSTAD
HILLESTORP

GISLAVED

NYDALA

152
ANDERSTORP

HÖRLE

KULLTORP

FRYELE

LANNA
REFTELE

153

OHS
BREDARYD

KÄRDA VÄRNAMO
FORSHEDA
GÄLLARYD*

ÅMINNE
BOR

TORSKINGE
TÅNNÖ

HÅNGER
DANNÄS

HORDA

RYDAHOLM

ALVESTA

VÄXJÖ

LJUNGBY

Teckenförklaring
>30 turer/dygn

> 1000 invånare

> 10 turer/dygn

600-1000 invånare

> 5 turer/dygn

300- 600 invånare

< 5 turer/dygn

0- 300 invånare

endast
skolresor, eller
anropsstyrd trafik
* Inberäknat Gällaryd omlands invånarantal.

Illustrativ karta som visar invånarantalet i kommunens orter och turtätheten med buss inom
kommunen och de orter i grannkommunerna med fler än 1000 invånare.

Läs mer om kollektivtrafik: Planeringsunderlag, kap 8 Kommunikation, sid 83
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GODSTRAFIK

En stor del av godtrafiken idag sker på vägar och med långtradare. Dessa tranporter är en förutsättning för näringslivet och
andra verksamheter och ger även i sig sysselsättning. Transportfordona är samtidgt stora, bullrar, genererar luftföroreningar och
bidrar till utsläppet av växthusgaser. En viktig aspekt i att uppnå
ett hållbart transportsystem är att verka för effektiviseringar av
godstrafiken och för alternativ som ur miljöhänseende är fördelaktigt.
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5.2.1 Ställningstaganden
Ett balanserat transportsystem

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK INOM TÄTORTEN
•

Kommunen ska i all planering betrakta gångtrafik och cykeltrafik
som två olika trafikslag med olika förutsättningar och behov.

•

Cykelvägar och gångvägar skall ses som infrastruktur för ett kommunikationsalternativ prioriterat bilvägar.

•

Kommunen ska verka för att viktiga målpunkter inom tätorter ska
kunna nås med gång- och eller cykelväg, att befintliga gång- och
cykelvägar ska stärkas och nya skapas med god standard och
säkerhet.

•

Kommunen ska verka för att man i landsbygdsorterna på ett
säkert sätt ska kunna cykla och gå längs med och över genomfartsvägarna.

•

Kommunen ska verka för att attraktiva och strategiska lokaliserade cykelparkeringslösningar ska etableras med fokus på att byte
mellan cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Cykelparkeringar
ska planeras och prioriteras tidigt i plan- och
bygglovsprocessen.

CYKELTRAFIK MELLAN TÄTORTERNA
•

Kommunen ska i samverkan med Trafikverket och andra väghållare verka för nya cykelvägar och för att vägvisa cykelleder av god
standard och säkerhet mellan kommunens tätorter.

•

Kommunen ska verka för att kommunens tätorter och viktiga
målpunkter i grannkommunerna långsiktigt ska bindas samman
av cykelvägar

BILTRAFIK
•

Kommunen ska verka för ett mer hållbart resande genom att i
planering och lovgivning möjliggöra för fler att samåka, för fler
pendlingsparkeringar och för utvecklingen av bilpooler m m.

•

Kommunen ska i planering, lovgivande och exploatering prioritera
gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafik.

•

Vägnätet på landsbygden ska hålla hög standard-

•

Invånarna i tätorterna ska ges goda möjligheter att välja andra
transportsätt än bilen.
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REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
•

Kommunen ska arbeta för att interregionalt och regionalt kollektivt
resande ska stärkas. Destinationsfokus ska läggas på tillgängligheten till
regionscentran, storstadsregionerna Stockholm-Mälardalen, Göteborg
och Malmö- Öresundsregionen samt kommunikationerna till flygplatser.

•

Värnamo kommun ska verka för att kollektivtrafik utmed väg 127 mellan
Värnamo-Sävsjö-Vetlanda återupptas.

•

Värnamo kommun ska verka för att effektivisera möjligheten att åka
kollektivt mellan Rydaholm och Ljungby.

•

Kommunen ska verka för en förbättrad kommunikation med kollektivtrafik mellan Växjö - Värnamo - Jönköping. Förbindelserna ska utgöra
ett attraktivt resalternativ och målet ska vara att restiden mellan Värnamo och Växjö ska understiga 30 minuter samt mellan Jönköping och
Värnamo understiga 45 minuter.

•

Kommunen ska verka för en bibehållen och förbättrad järnvägskommunikation med kollektivtrafik mellan Halmstad- Värnamo- Nässjö.

•

Kommunen ska verka för en förbättrad järnvägskommunikation med
kollektivtrafik på Kust-till Kustbanan med fler avgångar och kortare
restid.

LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK
•

Kommunen ska verka för förbättrad kollektiva kommunikationsmöjligheter mellan kranstätorterna och Värnamo stad.

•

Kommunen ska bevara möjligheten och verka för att återuppta spårbunden kollektivtrafik mellan Värnamo stad och Hörle respektive mellan
Värnamo stad och Kärda.

•

För orter med fler än 300 invånare finns det underlag för kollektivtrafik.
Kommunen ska verka för att upprätthålla en turtäthet med mer än 5
turer per dygn.

•

För orter med fler än 600 invånare ska kommunen verka för att upprätthålla en turtäthet med kollektivtrafik med mer än 10 turer per dygn.

•

Mellan orter med mer än 1000 invånare finns det underlag för en tätare
kollektivtrafik. Kommunen ska verka för att dessa stråk trafikeras med
10-30 turer per dygn.
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GODSTRAFIK
•

Gods och distributionstrafik ska genomföras effektivt och ur ett
miljö-, hälso-, och riskhänseende fördelaktigt vis samt

•

Värnamo kommun ska stimulera att större andel av godstafiken sker på
järnväg.

•

Kommunen ska i fortsatt planering och exploatering verka för att
dagens rangeringsverksamhet i centrala Värnamo stad lokaliseras till
ett läge norr om staden.
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5.3 Utveckla stråk och noder
MKM

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar kommunen ska arbeta för att utveckla effektiva,
hållbara och attraktiva noder och stråk. Noder avser
knutpunkter, omstigningsplatser där det finns möjlighet att byta
trafikslag, såsom parkeringar, station och hållplatser. Det är av
stor betydelse för en utveckling av befintliga och nya noder där
tågtrafik, långfärdsbussar och regional busstrafik effektivt,
ansluter till gång- och cykelvägar och lokal kollektivtrafik.

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God bebyggd miljö, Frisk luft och Begränsad
klimatpåverkan

Läs mer om vägar och järnvägar i kommunen: Planeringsunderlag, kap 8 Kommunikation, sid 84

Definitionen av stråk är i detta fall sträckan som tillryggaläggs
mellan noder eller andra målpunkter i kommunen. Dessa stråk
kan utgöras av väg och järnvägslinjer.

NODER

Stationer och hållplatser utgör för en hållbar
utveckling strategiska platser. De är dessutom
attraktiva både för näringslivet och boende på
grund av den tillgänglighet genom buss-, och
tågförbindelser som dessa platser medför. Det är
viktigt att ta vara på den potensial som de befintliga
noderna har. För de stationer som bland annat på
grund av bristande underlag har tvingats lägga ner
kan även de i framtiden vara potensiellt värdefulla.
En annan form av nod är den ytkrävande, allmänna
parkeringsplatsen som bland annat är betydelsefulla
för de större tätorternas handel, service och
näringsliv men även för de som har svårt att
använda andra färdmedel. Ytorna i tätorten är
begränsad och olika anspråk konkurrerar om
markytan och det är därför viktigt att de allmänna
parkeringarna används för besökare och inte
boende och arbetspendlare.

STRÅK

Värnamo ligger ur ett logistiskt perpektiv i på en
strategisk plats i en knutpunkt mellan både stora
vägar och järnvägslinjer. Det strategiska läget har
en stor betydelse för kommunens utveckling idag
och satsningar på dessa stråk skulle innebära ökad
utvecklingspotensial för kommunen.

±

Karta som visar lokaliseringen av kommunens befintliga pendlingsparkeringar och i vilka möjliga lägen kommunen vill verka för en
utveckling av parkeringar under planperioden.0
5
10km
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5.3.1 Ställningstaganden
Utveckla stråk och noder
NODER
•

Kommunen ska verka för fler och förbättrade pendlingsparkeringar i strategiska lägen.

•

Parkeringsplatser på kommunal mark ska i första hand användas för besöksparkering, inte för boende och arbetsplatsparkering

•

Kommunen ska i vidare planering ta fram diffrensierade riktlinjer för antalet
parkeringsplatser som förhåller sig till bebyggelsens art och olika kommundelars förutsättningar. Olika mobilitetstjänster, bilpool, cykeluthyrning eller
hemleverans, ska ha en betydelse.

•

Kommunen ska verka för en utveckling av ett attraktivt resecentrum i Värnamo stad. Järnvägsstationen ska vara en knutpunkt och mötesplats med hög
tillgänglighetsstandard och möjlighet till god anslutning till höghastighetsjärnvägens station.

•

Kommunen ska verka för att de f d stationerna i Horda, Hörle och Kärda bevaras och för att de i framtiden ska återfå sin funktion av station med fokus
på boende- och arbetspendling samt som anslutningsstationer till höghastighetsjärnvägens station.

•

Järnvägsstationerna i Värnamo, centralstationen och Rörstorp samt
stationen i Rydaholm och Bor är riksintressen för kommunikation. Kommunen
ska verka för att syftet för riksintressena tillgodoses vid planering.

•

Järnvägsstationen i Alvesta är ett betydelsefullt mellankommunalt intresse för
Värnamo kommun då den är närmsta länk till södra stambanan. Kommunen
ska i planering värna och slå vakt om tillgängligheten till stationen.

RI

Läs mer om riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
9 Riksintressen, sid 106

RI

Läs mer om riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
9 Riksintressen, sid 106

STRÅK
•

Kommunen ska aktivt arbeta för att kapacitet och standard höjs på järnvägssträckan mellan Halmstad-Värnamo-Nässjö.

•

Kommunen ska aktivt arbeta för att kapacitet och standard höjs på Vaggerydsbanan, Jönköpingsbanan. Verka för en modernisering och elektrifiering av
järnvägssträckan.

•

Europaväg 4, väg 27, väg 25 samt Kust- till Kustbanan och länsjärnvägen
Jönköping-Värnamo, Vaggerydsbanan är riksintressen för kommunikation.
Kommunen ska verka för att syftet med riksintressena tillgodoses.

•

Kommunen ska verka för att väg 27 blir en nationell stamväg med förbättrad
framkomlighet, standard med därtill tillkommande skyddsavstånd. Delsteg för
denna utveckling är att verka för att förbifart Bor genomförs.

•

Kommunen ska i planering, lovgivning, exploatering och i samverkan verka för
att skydda och utveckla järnvägar och vägar av mellankommunalt intresse.
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5.4 Höghastighetsjärnvägen

MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålet, God bebyggd miljö, Frisk luft och Begränsad
klimatpåverkan

Syftet med planeringsstrategin är att uppmärksamma betydelsen
för Värnamo kommun av höghastighetsjärnvägens eventuella
etablering i kommunen samt med vilka viljeinriktningar
kommunen ska arbeta för att höghastighetsjärnvägen ska ge
bästa hållbara utdelning för kommunen.
Utbyggnaden av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som är en
av Sveriges största infrastruturella satsingar kommer
påverkar kommunens utveckling och utvecklingen av Värnamo
stad. Redan vid utbyggnaden av Götalandsbanan mellan
Stockholm och Göteborg kommer stationen i Jönköping få stor
betydelse för kommunens kommunikationer. Avseende
byggnatinen av Europabanan, den del av höghastighetsjärnvägen
som ska förbinda Stockholm med Malmö och vidare ut i Europa
kommer naturligtvis ha en stor inverkan på kommunen då
denna planeras genom kommunen och för ett stationläge i
Värnamo stad.
Redan idag påverkas stadens utvecklingsplaner av planerna för
höghatsighetsjärnvägen och staden måste redan idag förhålla
sig till denna. För att kommunen och staden ska kunna fortsätta
växa och utvecklas parpallelt och samstämmigt
höghastighetsjärnvägen väljer kommunen att i sin översiktsplan
redogöra för den sträckning förbi staden som man erhållit och
för det periferia läget sydöst om staden i anslutning till
järnvägen som man i Sverigeförhanldingen har beslutat.

Illustrativ skiss som visar på lokaliseringen av kommunens utvecklingsområde för ny perifer station på
Värnamo stads sydöstra sida, samt höghastighetsjärnvägens riktning genom kommunen.
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Läs mer om höghastighetsjärnväg: Planeringsunderlag, kap 8
Kommunikation, sid 83

5.4.1 Ställningstaganden
Höghastighetsjärnvägen

•

Kommunen ska verka för en etablering av höghastighetsjärnvägen
genom att i översiktsplanen peka ut Bredastensområdet (s k sydsvenska-krysset) som utvecklingsområde för nytt perifert stationsläge i
enlighet med överenskommelsen för sverigeförhandlingen samt genom att visa på den nya järnvägens sträckning förbi Värnamo stad och
genom kommunen.

•

Kommunen ska verka för en god planberedskap för att ta till vara på
möjligheter och för att hantera konsekvenserna av höghastighetsjärnvägen. Det är ett viktigt stadsbyggnadsprojekt för Värnamo stad som
kommer behövas kompletteras med exploatering och utveckling av
närområdet.

•

Kommunen ska vid planering och exploatering verka för förbättrade
och ökade anslutningsmöjligheter till höghastighetsjärnvägen. Nationell-, regional- och lokaltrafik, ska effektivt ansluta ny station. Mellankommunala anslutningsmöjligheter samt gång- och cykelvägar och
lokal kollektivtrafik ska särskilt beaktas.

•

Kommunen ska verka för det framtida riksintresset höghastighetsjärnvägen och för förverkligandet av delen Europabanan från Jönköping
till Helsingborg/Malmö och vidare mot Köpenhamn.

RI

Läs mer om riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
9 Riksintressen, sid 106
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5.5 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet goda kommunikationer
Mot Vrigstad

'
Á

Ny perifer station

'
Á

Framtida station i Hörle och Kärda

!

Förbättrade cykelmöjligheter

Mot Ljungby

Ny sträcka för kollektivtrafik
Rangergård
Framtida Sydostlänk, 27:an, förbifart Bor
Pendlingsparkeringar
Befintliga

¥

Framtida
Cykelsträckor
Befintlig cykelväg
Ny cykelled
Ny cykelväg
Järnväg
Kust till kustbanan
Nässjö - Halmstad
Höghastighetsbanan

0
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5

10 km

!

Á
'
5.5.1 Förklaringar till mark- och vattenanvändningskartan för
fokusområdet goda kommunikationer

!
Á
'Á
'

Á
'

!

Á
'

Á
'

!

!

Á
'
Á
'
Á
'
Á
'
!
!
!
!

'
Á

Á
'
!

'
Á

Ny perifer station, framtida station för
höghastighetsjärnväg, Europabanan och
Kust- till kustbanan. Perifiert, sydöstligt
läge om centralorten. Goda förbindelser
med befinlig inftrastruktur ska eftersträvas likaså goda kollektiva- och
cykelvägsförbindelser till centralorten.

!

Förbättrade möjligheter att gå och
cykla, kommunen ska verka för mer attraktiva och trygga förutsättningar att gå
och cykla i respektive ort, främst utmed
huvudvägarna.

'
Á
'
Á
'
Á
'
Á

Höghastighetsjärnväg, sträckan förbi
centralorten och den syd-nordliga
riktningen genom kommun.

Väg 27, kommunen ska verka för
förbättrad standard. Ett steg i denna
utveckling är förbifart Bor.

Nytt läge för rangergård, kommunen
ska vid förhandlingar och i beslut verka
för att rangergården i centrala Värnamo
flyttas ut till nytt läge i den så kallade
järnvägstrijangeln norr om staden.

Kust till Kustbanan, kommunen ska verka för effektivare pendlingsmöjligheter
på linjen.

Pendlingsparkeringar, befintliga och
planerade. Kommunen ska verka för att
utveckla de befintliga parkeringarna med
cykelförvaring, ladd-infrastruktur och
god tillgängligheten till kollektivtrafik m
m samt för att nya parkeringar tillkommer i strategiska lägen.

Vaggerydsbanan, kommunen ska verka
för järnvägslinjen och att restiderna effektiviseras fram för allt mot Jönköping.

Framtida stationsmöjlighet, de f d
stationerna i Kärda och Hörle.
Kommunen ska verka för att
förutsättningarna att ta upp trafik till/
från stationerna ska finns kvar.

Nässjö-Halmstad, kommunen ska verka
för järnvägslinen framtid, ökad standard
och förbättrade pendlingsmöjlighet.

Ny separat cykelväg, sträckor där
kommunen ska verka för en utveckling
av cykelväg. Mellan tätorter i
tätortbandet och i Värnamo stads
omland.
Cykelled, sträckor där kommunen ska
verka för att utveckla befintlig allmän väg
till cykelled. Vidta vissa åtgärder för att
höja trafiksäkerhet samt skyltning.

'
Á

'
Á
'
Á

Ny kollektivtrafiklinje, utmed 127,
kommunen ska verka för att möjliggöra
kollektivtrafik på sträckan mot
Vrigstad-Sävsjö-Vetlanda.
Ny kollektivtrafiklinje mellan
Rydaholm-Ljungby, kommunen ska
verka för att effektivisera möjligheten för
kollektivtrafikresande på sträckan.

Befintlig cykelväg
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5.6 Konsekvenser av fokusområdet
Goda kommunikationer
Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•

Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Digital kommunikation
Folkhälsa och delaktighet
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
God bebyggd miljö
Hållbar bebyggd miljö
Regionala transporter

En viktig aspekt för generellt hållbara transportsystem är att det
finns en tydlig planering och viljeinriktning för hur
transportsystem ska utvecklas och vad som ska prioriteras.
Arbetspendling antas få allt större betydelse både lokalt och
regionalt i framtiden och denna pendling bör i största möjlig
mån ske med kollektiva och miljövänliga transportmedel.
Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre sträva mot
detta.
Snabb och robust data- och telekommunikation finns redan i
samtliga kommunens orter och fortsätts byggas ut
ytterligare. Detta är positivt för delaktighet och jämlikhet i
samhället i stort. Det kan även bidra till möjligheter till bättre
ekonomisk utveckling på landsbyggden då snabb
datakommunikation kan ge företag möjlighet att etablera sig
även i glesbygden. Samtidigt kommer denna lösning inte att
ge digital höghastighetskommunikation till alla invånare ute
på landsbyggden. De människor som inte lika lätt tar till sig ny
teknik riskerar att få svårare att kommunicera och delta aktivt
i samhället med ökad digitalisering och användning av digitala
tjänster.

Regionala
persontransporter

Digital
infrastruktur
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Verka för riksintressen
God planering
Effektivare transportvägar

Digital
infrastruktur

Hållbart bebyggd
miljö

Robust försörjning
Bredbandsförsörjning
Tillgänglighet för alla

Delaktighet
och folkhälsa

Goda lokala kommunikationer
Minskad trafikbuller
God tillgänglighet
Fler pendlingsparkeringar

Regionala
persontransporter

God bebyggd
miljö

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande betydelse
för planförslagets uppfyllelse av
fokusområdet, Goda kommunikationer.

Klimatpåverkan

Utveckling av cykelvägar och gångvägar
Lokala kommunikationer
Tillgänglighet/närhet till
noder/knutpunkter
Jämlika transporter
Tillgänglighet för alla

Satsningar på järnväg
Regionalt sammarbete
Regionala busslinjer med täta avgångar
Goda omstigningsmöjligheter

Energieffektiva lösningar
Möjliggör för gående, cykel
och kollektivtrafik.
Utveckla spårtrafik

Redogör för planförslagets uppfyllnad för
respektive axel.
Redogör för nollalternativets förhållande till
planförslaget, den nu gällande översiktsplan.

Hållbar
bebyggd miljö

Klimatpåverkan

God bebyggd
miljö

Delaktighet
och folkhälsa

Kommunens vill satsa på gång och cykel som prioriterade
transportmedel på kortare sträckor upp till ca 20 km. Detta ska
ske genom utveckling av gång- och cykelvägar både inom
tätorter och mellan närliggande tätorter. Kommunen ska främja
anläggandet av nya cykelvägar och öka medvetandet om
möjliga cykelstråk genom en tydligare skyltning. Man vill även
satsa på fler cykelparkeringar och omstigningsmöjligheter från
cykel till kollektivtrafik. I planeringssamanhang prioriteras
gång- cykel-och kollektivtrafik före biltrafik.
Cykla och gå är det mest klimatsmarta transportalternativet och
det stärker även folkhälsan och jämlikheten i samhället. Om
fler persontransporter sker till fots eller med cykel, vilket främst
kommer att ske i tätorterna, minskar utsläppen till luft och
mängden buller i stadsmiljön reduceras vilket bidrar till en bättre
och mer hållbar boendemiljö.
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Längre persontransporter eller pendling bör i största möjliga mån ske med kollektivtrafik. Kommunen vill satsa på både
utbyggd och mer effektiv lokaltrafik med större turtäthet till flera
mindre orter i kommunen. Lokala kommunikationsnoder bör
bindas samman på ett effektivt sätt och fler pendlarparkeringar
ska anläggas vid hållplatser och stationer. Där det är möjligt med
spårtrafik vill kommunen verka för att lokala järnvägar rustas
upp och utvecklas mot kortare restid och fler avgångar. Stationer ska tillgänglighetsanpassas och även några nya stationslägen
föreslås.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att satsa på
kollektivtrafiken och i synnerhet spårbunden trafik. Jämlikheten
ökar när kollektivtrafiken blir effektivare tillgänglighetsanpassas
och möjligheten för lokala företag att rekrytera personal ökar. En
effektivare kollektivtrafik bidrar även till en mer levande
landsbygd då det ökar möjligheten att pendla in till arbete i
städerna.
Viktiga vägar, transportstråk och stationer som utgör
riksintressen eller som kommunen bedömer som extra viktiga
ska prioriteras i planeringen genom säkerhetsavstånd osv.
Detta bidrar bland annat till en mer hållbar bebyggd miljö då nya
fastigheter inte riskerar att utsättas för lika kraftigt buller från
trafiken.
Den planerade höghastighetsjärnvägen ska finna med i
planering av lokal infrastruktur och beredskap ska finnas för att
skapa effektiva transportstråk och förbinddelser till det
planerade stationsläget. Detta är positivt för den hållbara
bebyggelsen och det lokala näringslivet genom möjligheten till
längre och effektivare arbetspendling.

Hållbar
bebyggd miljö

Klimatpåverkan

Hållbar
bebyggd miljö

Hållbar
bebyggd miljö
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God bebyggd
miljö
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6. Planeringsstrategier för
fokusområdet Utveckla Mark- och
Vattenresurser
Långsiktig hållbar teknisk försörjning		
Dricksvatten
Dagvatten
Avlopp
Eförsörjning

Fokus på återvinning			
Kommun med fokus på förnyelsebar energi		
Vindkraft
Bebyggelse

En klimatanpassad kommun			
Klimatanpassad bebyggelse

Miljö- och hälsosäker kommun		
Buller och luft
Markföroreningar
Naturresurser

Naturmiljön som resurs
Friluftsliv			
Bevara och utveckla jordbruk- och skogsbruksmarken
Exploatering
Förvaltning
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MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till de nationella miljömålen,
God bebyggd miljö, Ingen
övergödning, Levande sjöar &
vattendrag, Grundvatten av god
kvalité och Giftfri miljö

VA-PLAN

Värnamo kommuns plan för vatten och avlopp

VA-PLAN - VA-ÖVERSIKT - DAGVATTENHANDBOK - VA-STRATEGI - VA-ÅTGÄRDSPLAN

Läs mer om kommunens
VA-försörning: VA-plan, Värnamo
kommuns plan för vatten och avlopp

6.1 Långsiktig och hållbar teknisk
försörjning
Syftet med planeringsstrategin är att trygga möjligheten att
försörja medborgarna med vatten, avlopp och el både idag och
för framtidens utveckling och behov. Planeringsstrategin tar upp
ställningstaganden för dricksvattenförsörjningen, dagvatten,
avlopp och för eldistributionen.
Kommuner ska ha en vatten- & avloppsplan(VA-plan) som uppfyller bl a vattenmyndigheten krav på VA-planering och som ger
en helhetsbild av VA-frågorna (dagvatten, avlopp och dricksvatten) i kommunen. Det är av stor betydelse att arbeta strategiskt
med VA-planeringen och integrerat med översiktsplanering. Det
är viktigt att VA-planeringer förhåller sig till den mark- och
vattenanvändning som översiktsplanen redogör för, vilka behov
bebyggelseutvecklingen innebär för VA-systemet. Översiktsplanen i sin tur bör förhålla sig till de brister och behov som
VA-planen redovisar.
Värnamo kommun tar parallellt med översiktsplanen fram en
VA-plan. Den planeras att antas i kommunfullmäktige inna översiktsplanen.

DRICKSVATTEN

Kommunal
Vattenförsörjningsplan

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx

Läs mer om kommunens
vattenförsörjning:
Värnamos kommunla
vattenförsörjningsplan,
§ 2017-05-24

Vattenförsörjningen är en av de allra mest betydelsefulla aspekterna för en kommuns utveckling vilken även spås få en ökad
betydelse i framtiden då dricksvatten spås kunna bli en bristvara.
Kommunen har en kommunal vattenförsörjningsplan vars syfte
är att säkerställa kommunens framtida dricksvattenförsörjning.
Planen redogör övergripande för vilka naturgivna vattenresurser som idag och i framtiden bedöms vara betydelsefulla och en
prioritering av dessa.

DAGVATTEN

Dagvattenhantering är en viktig strategisk fråga som har inverkar i hur och var det är lämpligt att planera för bebyggelse i
kommunen. Dagvatten spås precis som dricksvattenförsörjning
påverkas av de klimatförändringar vi står inför med bland annat
fler kraftiga regn. I översiktsplanen kan kommunen verka för att
hålla undan bebyggelse från områden som riskerar att översvämmas och tillskapa ytor och vägar för vatten Kommunen har valt
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att integrera Dagvattenaspekten i sin VA-plan bland annat i form
av en Dagvattenhandbok.
Dagvattenhandbok
Värnamo kommuns plan för vatten och avlopp

SPILLVATTEN

En av de mer betydelsefulla förutsättningarna för att säkra vattenkvalitén i kommunens vattenförekomster och arbeta för att
minska utsläpp från avloppsvatten både från våra
verksamhetsområden och från enskilda avlopp.

VA-PLAN - VA-ÖVERSIKT - DAGVATTENHANDBOK - VA-STRATEGI - VA-ÅTGÄRDSPLAN

Läs mer om kommunens
dagvattenhantering i; VA-plan,
Värnamo kommuns plan för vatten och
avloppsförsörjning,
Dagvattenhandboken.

ELFÖRSÖRJNING

Elförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska
fungera. Elen distribueras antingen med luftledning eller
markförlagd kabel. För strategisk fysisk planering finns det flera
fördelar med att långsiktigt verka för att markförlägga elkablar i
och i närheten av tätbebyggda områden. Markåtgången är
mindre och eventuella hälsorisker likaså.

Läs mer om kommunens
tekniska försörjning:
Planeringsunderlag, kap 4,
Teknisk försörjning, sid 32
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Skyddsområden för vattentäkter
Prioriterade vattendrag
Prioriterade Sjöar PRIO 1
Prioriterade Sjöar PRIO 2
Prioriterade Grundvatten PRIO 1
Prioriterade Grundvatten PRIO 2

Karta som visar prioriterade vattenförkeomster samt VSO.

130 PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

6.1.1 Ställningstaganden
Långsiktig och hållbar teknisk försörjning

•

Kommunen ska vid ombyggnader av ekonomiska och miljömässiga skäl
fortsätta att eftersträva en koncentration till färre anläggningar.

•

Kommunen ska verka för redundans i
VA-försörjningen

•

Kommunen ska ha en långsiktig och aktuell plan för VA-utbyggnaden
som ska samordnas med kommunens översiktsplan.

DRICKSVATTEN
•

Kommunen ska i planering och lovgivning verka för att säkerställa pågående vattentäkter och prioriterade vattenförekomster från åtgärder
och verksamheter som kan skada förekomstens värde för dagens och
framtidens dricksvattenförsörjning.

•

Kommunen ska verka för en översyn över kommunens vattenskyddsområden. Alla skyddsområden i kommunen ska vara aktuella och i
enlighet med aktuell lagstiftning.

•

Värnamo kommun ska arbeta för att förbättra skyddet för kommunens
huvudvattentäkt.

•

Kommun ska fortsätta arbeta för att hitta ny alternativ vattentäkt för
kommuns huvudvattenförsörjning

•

Kommunen ska verka för att säkerställa reservvatten och/eller nödvatten till kommunens alla verksamhetsområden.

•

Bergåsens anläggning är av riksintresse för dricksvattenförsörjning
och ett mellankommunalt intresse som vi delar med Växjö och Alvesta
kommuner. Riksintresset är beläget i kommunens södra delar utmed
väg 25. Kommunen ska genom planering och vid exploatering verka för
att riksintresset inte ska påverkas negativt.

DAGVATTEN
•

Kommunen ska verka för att dagvatten som inte är förorenat ska tas
om hand nära källan. Vid förorenat dagvatten ska rening eftersträvas.

•

Kommunen ska verka för att inga nya direkta utsläpp av förorenat dagvatten görs till sjöar och vattendrag.

RI

Läs mer om riksintressen
för dricksvatten i;
Planeringsunderlag, kap 9
Riksintressen, sid 99
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•

Vid exploatering där mark hårdgörs eller bebyggs ska i motiverade fall kompensationsåtgärder genomföras som kan omhänderta
dagvatten motsvarande den hårdgjorda ytan.

•

Kommunen ska i vidare planering arbeta för att inventera och
säkra områden för omhändertagande av dagvatten.

SPILLVATTEN
•

Kommunen ska arbeta för ett miljö- och klimatanpassat spillvattensystem.

•

Kommunen ska verka för att återföring av näringsämnen från
avloppsslam ska föras upp på agendan och bli en del av kommunens arbete mot mer hållbar utveckling.

•

Kommunen ska verka för goda och miljöanpassade enskilda avlopp. Gemensamhetsanläggningar för sammanhållen bebyggelse
ska uppmuntras.

ELFÖRSÖRJNING
•

Kraftledningsnätet med tillhörande anläggningar för 220kV och
400 kV ledningar genom kommunen är av nationell och regional
betydelse för eldistributionen och kommunen ska verka genom
planering och exploatering för att ändrad markanvändning inte
inverka negativt på intresset.

•

Värnamo kommun ska verka för att eldistribution utförs på ett
stabilt sätt utifrån naturhändelse och möter de ökade kraven på
robust och driftsäker distribution.

•

Kommunen ska verka för att elledningar där så är möjligt och
framförallt invid bostadsbebyggelse och tätorter grävs ner i syfte
att avlägsna potentiellt ohälsosamma magnetfält och för att
markåtgången är mindre.
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Planeringsstratetgin har en
koppling till de nationella
miljömålet, Giftfri miljö

MKM

6.2 Fokus på återvinning
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka viljeinriktningar kommunen vill arbeta för att ta vara på och se avfall som
den resurs den utgör. Med vilka ställningstaganden ska kommunen verka för att bli en förebild i återvinningsfrågan.
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Kommunen har för aviskt att under 2017/2018 ingå i ett sammarbete med Gnösjö, Gislaved Värnamo och Vaggeryd (GGVV)
och bilda ett kommunalförbund (SÅM). SÅM har tagit fram ett
samrådsförslag för Avfallsplan, renhållningsordning för samtliga
ingående kommuner. Planen har tagits fram i syfte att uppnå de
krav och mål som har bäring på avfallsområdet. Planen förväntas
antas vid årskiftet.



Läs mer om kommunens avfallshantering: Kommunal plan för
avfallsförebyggande & hållbar
avfallshantering.

Läs mer om kommunens avfallshantering: Planeringsunderlag, kap 4,
Teknisk försörjning, sid 36
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6.2.1 Ställningstaganden
Fokus på återvinning

•

Värnamo kommun ska eftersträva att så stor del som möjligt av avfallet
ska återvinnas. Avfall skall ses som en resurs och kommunen verka för
det.

•

Kommunen ska ha en avfallshanterings som främjar källsortering och
där matavfall insamlas separat.

•

Värnamo kommun ska verka för att dess medborgare ska ges fler
möjligheter för återvinning bl a genom att en ökad tillgänglighet ska
eftersträvas.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet,
Begränsad klimatpåverkan

6.3 Kommun med fokus på
förnyelsebar energi
Syftet med planeringsstrategin är att lyfta energifrågorna och
dess betydelse för framtiden och för kommunens möjlighet
att uppnå en hållbar utveckling. Planeringsstrategin tar upp
vilka viljeinriktningar som kommunen ska arbeta med under
planperioden för att öka andelen förnyelsebar energi samt för
att minska energiåtgången och ställningstaganden för hur ny
bebyggelse ska utföras med syfte att minska energibehovet. Det
eftersträvnadsvärda målet är en effektiv energianvändning och
en kostnadseffektiv energiförsörjning med låg negativ påverkan
på hälsa, miljö och klimat.
Kommunen har en plan för hur kommunen som organisation
ska arbeta med miljö, energi och klimatfrågorna. Plan för Värnamo kommuns miljöarbete redovisar övergripande ställningstaganden och pekar ut åtgärder inom områden där kommunen
har möjlighet att påverka. Planen syftar till att minska negativ
miljöpåverkan och utgår ifrån egna ambitioner samt de svenska
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen.

BEBYGGELSE

Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i kommunen. En
fråga är energiåtgången för ny bebyggelse och hur kommunen
ska verka för att ny bebyggelse ska utföras för att ge ett så litet
energibehov som möjligt. Om ny bebyggelse i största möjliga
mån förläggs till kommuniaktionseffektiva stråk och till befintlig
bebyggelse kan transporterna reduceras.

VINDKRAFT

Värnamo kommun har valt att i sin översiktsplanering pekat ut
områden som man från kommunens sida anser är känsliga för
vindkraftsetableringar. Dessa områden är utpekade antingen på
grund av att den landskapstyp som området tillhör anses oförenligt med vindkraftsetableringar eller om det föreligger andra
intressen som kommunen anser är oförenliga med en vindkraftverksamhet. Landskapstyper som anses känsliga för etableringar
är småskalig mosaiklandskap såsom ängs- och hagmark, större
sjöar med omgivningar och moss- och myrmarker. Utpekandet
av områden känsliga för vindkraft i översiktsplanen syftar till att
göra en översiktlig bedömning inom vilka områden där vindkraftsetableringar är olämplig markanvändning.
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RI Vindbruk
Områden känsliga för
större vindkraftetablering

Genom utpekandet av känsliga områden för vindkraft görs
indirekt också ett urval av områden där det inte föreligger någon
övergripande känslighet. När dessa områden sammanfaller med
enhetliga landskap såsom större produktionsskogsområden
bedöms området av kommunen vara mindre känslig för
storskalig exploateringar och där kan kommunen tänka sig att gå
vidare med att undersöka markens lämplighet för
vindkraftsetableringar.Planförslaget har bl a tagits fram med,
Kommuntäckande landskapsanalys, 2013 som underlag.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som
är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Värnamo kommuns ställningstagande är att för storskaliga,
enhetliga landskapsområden som inte anses vara känsliga för
vindbruk ska kommunen verka för att inga åtgärder ska
tillkomma som i framtiden skulle försvåra en
vindkraftsetablering.

¥
0

5

Karta som visar områden (skrafferade) i kommunen som är känsliga för vindkraftsetableringar
samt var RI vindbruk förekommer.
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Läs mer om kommunens
landskapliga förutsättningar för
vindkraft i; Kommunomfattande
landskapsanalys, 2013

En förutsättning till att vindkraftverk ska etableras i Värnamo
kommunen är utöver att eventuell påverkan på motstående
intressen kan undvikas eller minimeras är att all tillgänglig,
möjlig teknik i syfte att minska påverkan ska nyttjas.
Värnamo kommun är berörd av totalförsvaret riksintresse
avseende Hagshult flygbas influensområde, stoppområde för
höga objekt. Detta områdes utbredning påverkar stor del av
kommunen och kommer så länge det föreligger i nuvarande
utbredning försvåra för vindkraftsetableringar också i områden
där kommunen i övrigt inte ser några motsättningar.
I kommunens arbete med tillstyrkan/avstyrkan av
vindkraftansökningar samt vid handläggning av
anmälningsärenden ska översiktsplanen användas som
utgångspunkt. Vid varje ansökan ska kommunen ta ställning till
en helhetsbedömning inte utifrån enstaka konflikter och värden.
Vindkraftsetableringar i Värnamo kommun ska inte komma i
konflikt med något av följande:
1. Hälsa och säkerhet, skyddsavstånd till bebyggelse beroende
på förhållanden och typ av bebyggelse, >1000 m avstånd till
tätort, landsbygdsort och störningskänsliga verksamheter.
Skyddsavstånd till infrastruktur, allmän väg och
järnväg - genrellt verkets höjd gånger två. Lämpligt avstånd
kan dock variera. I praktiken kan exempelvis längre avstånd
behövasför att ”klara” kravet om 40 dBA vid bostäder.
2. Områden viktiga för samhällsutvecklingen, väg-, och
järnvägsreservat, områden planerade för verksamheter,
bostäder och LIS-områden.
3. Skyddad natur, såsom nationalpark, naturreservat,
biotopsskyddade områden och Natura 2000-områden.
4. Naturmiljöer som hyser arter och habitat för
hänsynskrävande djurarter. Arter som enligt nationell
svensk bedömning eller till följd av internationellt åtagande
samt rödlistade arter och regionalt sällsynta arter. Idag
har främst fladdermöss och rovfåglar uppmärksammats.
Skyddsavstånd bör hållas för respektives arters boplatser,
flyttstråk och födosöksområden.
5. Värdefulla kulturmiljöer. Skyddsavstånd >1000 m till
kyrktorn då vindkraftverk kan konkurrera som landmärken
med kyrkor som är av kulturhistoriska intresse och viktiga
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för landskapsbilden.
6. Lågexploaterade naturmiljöer, i översiktsplan utpekade
stora opåverkade områden samt inom utpekade tysta
områden.
7. Sjöar och deras strandområden, för större sjöar >400 ha ska
avstånd av 500 m upprätthållas mellan verk och strandlinje.
8. Mossar, myr, våtmarker, större sammanhängande
våtmarksområden >200 ha som kan störas vid exploatering
och risk för att landskapsbild kan påverkas.
9. Ängs- och hagmark, småskaligt mosaiklandskap. Ett avstånd
om 100 meter ska upprättashållas.
10. Friluftsliv, områden av riksintresse för friluftslivet i Värnamo
ska undantas vindkraftsetableringar.
11. Mellankommunal hänsyn, hänsyn ska tas till
grannkommuners planförhållande. I plan utpekade
vindkraftområden, tysta och stora opåverkade områden ska
beaktas.
12. Totalförsvarets riksintresseområde, flygfältet Hagshult
stoppområde för höga objekt.
Värnamo kommuns ställnigstagande är att för de områden som
efter prövning visat sig vara lämplig markanvändning för
vindbruk ska nyttjas för det.
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6.3.1 Ställningstaganden
Kommun med fokus på förnyelsebar energi

•

Värnamo kommun är positiv till förnyelsebara energikällor och ska i
planering verka för en utveckling av dessa. Kommunens förutsättningar
att producera el och värme från förnyelsebara resurser ska tas tillvara
och utnyttjas på ett miljövänligt och effektivt sätt.

•

Kommunen ska verka för att den utvecklingspotential som finns för
biogas ska tas tillvara.
Värnamo kommun ska verka för att främja användning av fordon som
drivs med förnyelsebara bränslen bland annat genom tekniklösningar
och eventuellt behov av ny infrastruktur.

BEBYGGELSE
•

Vid planering och lokalisering av ny bebyggelse, ska kommunen verka
för att hänsyn tas till respektive områdes lokalklimat för att minska
energiåtgång vid uppvärmnings-, och kylningsbehov samt för ett
minskat kommunikationsbehov.

•

Noll- och plusenergilösningar vid nybyggande och ombyggnation ska
uppmuntras av kommunen.

•

Satsningar på hållbara energilösningar i kommunens eget
fastighetsbestånd ska stå som föredöme

VINDKRAFT
•
•

Kommunen avstyrker vindkraftsetablering för områden med höga
värden för bland annat friluftsliv, natur, landskapsbild och
bebyggelseutveckling. Dessa intressen anses svåra att förena med
vindkraftsetableringar. Områden där dessa intressen föreligger pekas
därför i planen ut som områden känsliga för vindkraft.

•

Vindkraft är en potential att öka andelen förnyelsebar energiproduktion
i kommunen. För områden som inte är utpekade som känsliga ställer
sig kommunen positiv till att gå vidare att undersöka markens
lämplighet för vindkraftsetableringar.

•

För områden i kommunen som inte bedömts som känsliga och som
sammanfaller med en storskalig och enhetlig landskapstyp ska
kommunen verka för att ny tillkommande bebyggelse lokaliseras i
närheten av befintlig i syfte att inte försvåra områdets
vindbruksförutsättningar.
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•

Hänsyn ska tas vid vindkraftsetableringar till grannkommuners
redovisning av områden för vindkraft, tysta- och stora opåverkade
områden. Samverkan ska ske över de kommunala gränserna för att se
till fler intressen än kommunens egna.

•

Det förekommer ett område av riksintresse för energiproduktion,
vindbruk i kommunen. Riksintresset är delvis lokaliserat mellan
sjöarna Flåren och Furen. I de delar av riksintresset som är belägna på
ett avstånd 500 m från strandlinjen väljer kommunen att inte ställa sig
bakom vindbruksintresset då kommunen anser att
vindkraftsetableringar är oförenligt med intressen för friluftsliv, natur,
landskapsbild och bebyggelseutveckling.

RI

Läs mer om riksintressen
för energiproduktion i;
Planeringsunderlag, kap
9, Riksintressen sid 99

Kommunen ska inom riksintresse för totalförsvarets militära del,
avseende flygfält i Hagshults influensområde för luftrum,
stoppområde för höga objekt, samråda med Försvarsmakten vid
byggnation av objekt över 20 meter utanför samlad bebyggelse och för
objekt över 40 m inom tätort.

RI

Läs mer om riksintressen
för totalförsvaret i;
Planeringsunderlag, kap
9, Riksintressen, sid 100

•
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6.4 En klimatanpassad kommun
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Syftet med planeringsstrategin är
att uppmärksamma på den utmaning som vi står inför och visa hur
Värnamo kommun ska möta och
hantera de förändringar i klimatet
som vi ser idag och de som vi spår
i framtiden. Arbetet för klimatanpassning berör många olika
aspekter i samhällsbyggandet
och vad vi bör ta hänsyn till när
vi planerar och bygger. Flera av
dessa aspekter är sådana som vi under lång tid har hanteras i vår
planering såsom risker för översvämning, erosion, skred och för
dricksvattenförsörjningen. Dessa finns därför i översiktsplanen
representerade under andra strategier med ställningstaganden.
Kommunen planerar också därav för klimatanpassning i en rad
olika planer och underlag, - Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Grönstrukturplaner för tätorterna i kommunen och den
Kommunala VA-planen behandlar klimatanpassningsfrågor.
RYDAHOLM

Hänsynsomr Översvämningsrisk vid skyfall

Karta som visar hänsynsområden där risk föreligger
att området översvämnas i händelse av skyfall. Kartan
redogör enbart för områden med befinlig bebyggelse,
infrastruktur eller planerad bebyggelse och infrastruktur. Analysen bör användas som ett observandum vid
planering och bör följas upp av vidare utredning och
ses som ett komplement till skyfallskateringen för
Värnamo stad.

Läs mer om skyfallskartering,
Översvämningssäkring Värnamo
- Ytavrinningskartering
(Sweco 2016)

En del företeelser som klimatförändringarna innebär är relativt
nya inom fysisk planering såsom värmebölja och perioder med
torka och något som vi framöver kommer behöva ta mer hänsyn
till och som kommer behöva ta större plats i vår planering. Idag
saknas lämpligt kommunalt underlag för dessa aspekter.

PLANERING OCH BEBYGGELSE

Det är av stor betydelse att vid planering, byggnation och ombyggnation verka för minskade transporter, använda goda energilösningar och materialval som inte bidrar till ökade klimatförändringar och som svarar upp för de utmaningar dagens och
framtidens klimat för att nå ett långsiktigt hållbar samhälle.
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6.4.1 Ställningstaganden
En klimatanpassad kommun
•

Kommunen ska verka för att de ekosystemtjänster naturen förser oss
med upprätthålls och utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunen ska
verka för att upprätthålla ett stort inslag av grönstruktur inom
bebyggelse då vegetation kan minimera framtida negativ
klimatpåverkan.

•

Kommunen ska verka för förvaltningsöverskridande lösningar i arbetet
för klimatanpassning. Multifunktionella lösningar bör eftersträvas.

PLANERING OCH BEBYGGELSE
•

Kommunen ska vidta hänsyn vid planering till den ökade risken för
skyfall med därtill hörande risk för översvämning. I översiktsplan ska
översiktliga hänsynsområden pekas ut där befintlig bebyggelse,
planerade utvecklingsområden och infrastruktur m m som i händelse
av skyfall riskeras att översvämmas.

•

I detaljplaner och bygglov som berör områden med risk att
översvämmas vid höga flöden och skyfall, ska krav ställas på s
äkerhetshöjande och/eller skadeförebyggande åtgärder. Befintliga
detaljplaner för riskområden ska succesivt och vid byggnation ses över
med avseende på klimatanpassning.

•

Kommunen ska ha ett aktuellt, klimatanpassat planeringsunderlag för
kommunens bebyggelseutveckling. Exempelvis i form av skyfalls-,
erosion/skred, och översvämningskarteringar och aktuella högsta
flöden för vattendrag och sjöar.

•

Exploatering av områden ska göras med ett 100-års-regn och/eller
-flödes perspektiv.
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Planeringsstratetgin har en
koppling till den nationella
miljömålet, God bebyggd
miljö, Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalité,
Levande sjöar & vattendrag
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6.5 Miljö- och
hälsosäker kommun

Syftet med planeringsstrategin är att
redogöra för vilka viljeinriktningar
som kommunen ser som
betydelsefulla för att skapa en
miljö- och hälsosäker kommun där
riskfaktorer beaktas och minimeras
både för miljön och för människors
säkerhet. Genom att verka på såväl nationell, regional som lokal
nivå kan man förebygga risker och minska konsekvenserna av
dessa. En kommun bör vara väl förberett, medvetet och rustat för
olika typer av samhällsstörningar.
RYDAHOLM


«

Djurgårdar 100 djur
Riskobjekt RTJ
Seveso anläggningar
Järnväg
Rekommenderad väg farligt gods 150m buffer

Illustrativ karta som visar kommunens transportleder för
farligt gods samt lokaliseringen av kommunens bedömnda
riskobjekt i kommunen.

Läs mer om kommunens
riskobjekt: Planeringsunderlag, kap 5, Säkerhet, klimat
och energi, sid 46

Planeringsstrategin tar upp kommunens ställningstaganden för
risker kopplade till planering och exploatering samt
ställningstaganden för naturolycksrisker, markföroreningar,
buller, och luftkvalité. Strategin behandlar även
ställningstaganden för kommunens miljöarbete, för de nationella
och regionala miljökvalitetsmålen och arbetet för
miljökvalitetsnormerna avseende vattenförekomster.

PLANERING OCH EXPLOATERING

Enligt lagstiftningen ska bebyggelse lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Genom att i tidiga skeden av kommunal planering ta
hänsyn till befintliga och tillkommande verksamheter, kan risker
för omgivningen minimeras. Detta bör göras för att undvika
konflikter och för att möjliggöra för önskvärd fortsatt verksamhet inom ett område.
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NATUROLYCKSRISKER

Lagan som rinner genom Värnamo stad är ett vattendrag som är
känsligt för höga flöden och som historiskt har svämmat över vid
flera tillfällen. Erosion, skred och ras kopplade till perioder med
mycket regn, höga markvattenhalter, erosionsbenägna jordarter
är andra riskfaktorer som måste beaktas vid kommunens planering. Hänsyn måste även tas till byggteknik och höjdsättning i
förhållande till ovan nämnda förutsättningar.

STRÅLNING

Vid exponering av låga nivåer av elektromagnetiska fält, under
myndighetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat
konstaterat. Vid starka elektromagnetiska fält föreligger dock
konstaterade hälsorisker. Genom att vid planering och exploatering undvika att nya bostäder, skolor och förskolor lokaliseras
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält minimeras
risken för ohälsa.
upplevelsen av buller är färgad av förväntan och inställningen
till bullerkällan, har kommunen valt att tillämpa schablonmässiga avstånd från erkända bullerkällor för att avgränsa och göra
en övergripande inventering av områden i kommunen med god
ljudkvalité, s k ”tysta- områden”. Dessa avstånd är från;
•
•
•
•
•
•
•

Allmän väg E4, och i delar väg 27, 1000 m
Övriga allmänna vägar, 800 m - 250 m
Järnväg, 1000 m,
Motor- och skjutbana 1000 m,
Hagshults flygplats influensområde
Vindkraftverk 1000 m
Industriverksamhet, grus- och bergtäkt, 1000 m.

Tysta områden i översiktsplanen bör säkras från sådan utveckling och nyttjande som kan försämra den befintliga bullersituationen, därför ska den existerande ekvivalenta ljudnivån i dessa
områden användas som riktvärde vid planering, beslutgivande
och prövning.
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Läs mer om vattenstånd i
Vidöstern: Riktlinjer för höjdsättning
av byggnader, 2007-10-23
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LST Potentiellt förorenade områden klass 1-4
Farligtgodsled
Järnväg

RYDAHOLM

Täkter
Jordbruksmark
Kommunens prioriterade markföroreningar
Skyddsområden för vattentäkter
Prioriterade vattendrag
Prioriterade Sjöar
Prioriterade Grundvatten
Tätorter

Karta som beskriver potentiella hot och möjlig negativ påverkan på dagens och framtidens drickvattenförsörjning. Kartan redovisar där - område med potentiell
markförorening, rekommenderad väg/järnväg för farligt gods, torv-, grus- och bergtäkter och jordbruksmark sammanfaller med vattenskyddsområden och prioriterade
vattenförekomster.
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MARKFÖRORENINGAR

Olika typer av verksamheter har gett upphov till att föroreningar
spridits till omgivningen. Länsstyrelsen har genomfört en
inventering av potentiellt förorenade områdena och många
objekt har registrerats i kommunen.
Värnamo växer och den mark som ianspråktas är i allt större
utsträckning behäftad med potentiella markföroreningar. Utifrån
ett strategiskt planeringsperspektiv är det betydelsefullt att
prioritera utredning och vid konstaterande efterkommande
sanering av potentiella markföroreningar när dessa
sammanfaller med de utvecklingsplaner kommunen har för
framförallt bostadsbebyggelse. Det är även prioriterat att för
potentiella markföroreningar där det föreligger en risk för att
denna ska röra på sig på grund av ändrade klimatiska
förhållanden och därtill ökad risk för skyfall, översvämning,
ras, skred och erosion. Speciellt stor vikt bör ges de potentiella
markföroreningar som genom sin lokalisering riskerar att skada
kommunens nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.

BULLER

Forskning visar att buller påverkar människors hälsa. För
trafikbuller gäller från 2015 förordning om trafikbuller vid
bostäder (SFS 2015:216) med bestämmelser om riktvärden för
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. För annat buller
kommer även fortsättningsvis Boverket och Naturvårdverkets
riktvärden, riktlinjer och allmänna råd att gälla. I samband med
bygglov och planering av ny bebyggelse bör man eftersträva att
en så god ljudmiljö som möjligt uppnås och bevaka att rådande
ritklinjer för bullernivåer efterföljs.
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Tysta områden

Karta som visar kommunens utpekade tysta områden. För nämre
beskrivning av varje område se beskrivningar på nästföljande sidor.

TYSTA OMRÅDEN

¥

Tysta områden kommer i framtiden utgöra en betydelsefull
resurs för folkhälsa, rekreation och besöksnäring. Buller har
visats ha negativ inverkan på människors hälsa och tysta
områden spås0 ökad betydelse
takt med att områden fria från
5
10ikm
omgivningsbuller blir allt mer sällsynta i vår omvärld.
Naturområden vars ekvivalenta ljudnivå inte överskrider 40 dBA
och som därav endast i begränsad utsträckning påverkas av
omgivningsbuller har därav i några fall i planförslaget pekats
ut som tysta områden. Områdena har utöver en god ljudmiljö
andra värden och kvalitéer såsom höga natur-, eller
kulturmiljövärden och/eller är viktiga för rekreation och
friluftsliv.
På grund av svårigheten att uppskatta/mäta ljudnivån från en
bullerkälla då denna bland annat varierar med vind och
temperatur och eftersom.
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Tyst område 1, Labbramsängen, Tostaryd m fl

Området ligger cirka 3 km väster om Rydaholm tätort.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens definition av att vara tyst även andra, främst
naturgivna värden. Läget invid Rydaholm tyder även på att
området har och skulle även kunna utveckla de rekreativa
värdena för lokalbefolkning med även för besökande.
Inom området förekommer Labbramsänges naturreservat.
Naturreservatet är unikt eftersom det är en av de sista större
sumpskogarna i länet. Området har en artrik flora med många
krävande arter av mossor och svampar. I övrigt består området av småskaligt jordbrukslandskap, våtmark och skogsmark.

Tyst område 2, Lundsbo, Rusarebo och Hindsen

Området ligger cirka 2 km norr om Bor och 5-6 km öster om
Värnamo stad. Området som har pekats ut har förutom att
det uppfyller översiktsplanens definition av att vara tyst även
andra både naturgivna och rekreativa värden. Läget i nära
anslutning både till Bor och till Värnamo stad gör området
högintressant för friluftsliv och rekreation och besöksnäring.
Området hyser flera betydelsefulla naturvärden såsom sjön
Hindsen som är ett Natura 2000 område. Hindsen är även en
regional och kommunal prioriterad vattenresurs och kommunens reservvattentäkt. Vidare förekommer både Rusarebo
löväng och Lundbo bokskog naturreservat inom området som
redan idag är omtyckta besöksmål i kommunen och vars betydelse spås öka i framtiden.

Tyst område 3, Brunnstorp, Ingabo mosse, m fl

Området ligger mycket avskilt, vid sjön Ruskens västra sida.
Den lilla tätorten Ohs ligger cirka 3,5 km sydöst om området.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens defintion av att vara tystr även andra främst
naturgivna värden.
Inom området förekommer Brunnstorp naturreservat, en
igenväxande herrgårdsmiljö med stort inslag av grova lövträd.
Ingabo mosse med omgivande myrar och mad ingår även i
området och är ett riksintresse för naturmiljövården. Riksintresset har bland annat ett stort värde på grund av dess ostördhet och orördhet.
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Tyst område 4, Söder om Store Mosse

Det utpekade området förekommer söder om nationalparken
Store Mosse, cirka 5-6 km från Värnamo stad.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller översiktsplanens definition av att vara tyst även andra både naturgivna och rekreativa värden. Ett är områdets relativa närhet
till Värnamo stad som ökar områdets betydelse för rekreativa
värden såsom friluftsliv. Den direkta närheten till Store
Mosse är ett skäl att även verka för att behålla närområdet
kring nationalparker tyst.
Området omfattar Herrestadsjön och dess norra stränder.
Sjöns är i delar fågelskyddsområde och är i delar del av
nationalparken. Herrestadsjön är en bedömd vattenförekomst
och har en god ekologisk och kemisk status. Den västra
stranden är i delar bebyggd med bostadshus.
Området sträcker sig även väster om Herrestadssjön och öster
ut mot Värnamo stad. Landskapet i dessa delar består i väster
främst av skogsbruksmark och öster ut av skogsbruksmark
samt mindre öppna småskaliga jordbruksmarksområden
varav Maramö och Hörda är två exempel.

Tyst område 5, Bolmenområdet

Området ligger mycket avskilt från större vägar och tätorter
och utgör Bolmens norra stränder, öar och halvöar. Den lilla
tätorten Dannäs ligger i nära angränsning till området.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens definition av att vara tyst även andra både
naturgivna och rekreativa värden. Sjön Bolmen är ett
mellankommunalt intresse och har flera olika värden kopplat
till sig varav för Värnamo kommuns del är sjöns betydelse för
naturmiljön, friluftsliv, fiske, besöksnäring och rekreation är
några exempel. Sjön är vidare av stor betydelse för del av södra
Sveriges dricksvattenförsörjning och sjön är en prioriterad
vattenresurs både ur ett regionalt och kommunalt perspektiv.
Inom det utpekade området förekommer bland annat Vinsta
naturreservat och Dannäs säteri som är av riksintresse för
kulturmiljövården. Vidare rymmer området många
fornlämningar och olika former av naturvärdekärnor.
Landskapet kring Bolmens stränder är varierande och består
ömsom av sluten skogsmark med lövträdsinslag och i väster av
storskaligt jordbrukslandskap.
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LUFTKVALITÈ
Om man ser till hela landet så är det biltrafiken som

MILJÖKVALIETESNORM FÖR VATTEN

NATIONELLA MILJÖMÅL

För vattenförekomster där det finns risk att god
status inte uppnås ska detta beaktas och hänsyn tas
vid planering och exploatering inom
avrinningsområdet. Inga vattenförekomsters status
får påverkas negativt av vad som planeras och byggs i
kommunen.

är den största utsläppskällan för kvävedioxid och
andra skadliga luftpartiklar. Andra orsaker till
problem med luftkvaliteten som kan uppstå är höga
byggnader (ger dålig genomluftning), vedeldning
samt vid etableringar av industrier och externhandel som genererar ökade tranporter. I takt med att
Värnamo stad växer och att staden byggs tätare ökar
risken för att luftkvalitén ska försämras. Kommunen
ska vid planering, särskilt trafikplanering och
exploatering i tätorterna beakta luftkvalitén.
Som en del i Värnamo kommuns arbete med att
skapa en ekologisk hållbar utveckling ska kommunen
i enlighet med lagstiftningen samordna de nationella
och regionala miljökvalitetsmålen med
kommunens fysiska planering med syftet att bidra
till att Sverige når det övergripande generationsmålet
och de uppsatta miljökvalitetsmålen. Kommunens
plan för Värnamo kommuns miljöarbete samordnar
de regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen i
Jönköping har arbetet fram utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen. Åtgärder som kommunen åtagit
sig för miljöarbetet finns samlat i denna plan.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken
vatten-status som ska uppnås vid en viss tidpunkt.
Kommunen ska i enlighet med vattendirektivet verka
för att alla vattenförekomster i kommunen uppnår de
miljökvalitetsnormer som satts upp för dem.

Många vattenförekomster i kommunen har som
kvalitetsmål MKN att god ekologisk status ska vara
uppnådd och inga tidsundantag ges. För vissa
förekomster har dispens getts och kravet är förskjutet
till god status ska vara uppnådd till 2021 eller 2027.

Läs mer om markföroreningar,
luftkvalité, strålning och buller i
kommunen: Planeringsunderlag, kap
5, Säkerhet, klimat och energi, sid 43

Värnamo kommun ska i sin översiktsplanering
integrera miljökvalitetsmålen genom att visa med
vilka ställningstaganden som kommunen har för
avsikt att bidra till att uppfylla de för kommunen
relevanta målen. De mål som ska beaktas i
översiktsplaneringen är de som har en geografisk
dimension för kommunen och därför är applicerbara
på de ställningstaganden som kommunen avser när
det bl.a. gäller användningen av mark- och vattenområden. Två av de nationella miljömålen har större
betydelse för översiktsplaneringen än övriga: ”God
bebyggd miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”.
Utöver att samordna planförslaget med målen ska
konsekvenserna av planförslaget för
miljökvalitetsmålen beskrivas i översiktsplanens
konsekvensbeskrivningen.

Illustration för miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.
Illustratör: Tobias Flyar
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Illustration för miljömålet
God bebyggd miljö.
Illustratör: Tobias Flyar

•

Kartan visar de områden där problem med översvämning
föreligger, och där dessa risker därför särskilt ska uppmärksammas i samband med planering och bygglovgivning.

•

Karta visar också områden med erosion och skredbenägen jordarter som ska uppmärksammas i planering och
lovgivning.

•

Kartan redovisar områden i kommunen där en naturligt
förhöjd radonhalt föreligger.
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Karta som redogör för när klassade markföroreningar
sammanfaller med: planerad och befintlig bostadsbebyggelse,
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning (prioriterade
vattenförekomster samt VSO) och områden som riskerar att
översvämmas eller utsättas för ras och skred.

HORDA

RYDAHOLM

Potentiellt hög eroderbarhet
SGU Förutsättningar för skred i finkorning jordart
MSB Översvämningskartering 2014 100-årsflöde
SGU Markradon 2011 Högriskområde

Läs mer om kommunens
miljöarbete: Plan för Värnamo
kommuns miljöarbete, antagen
i KF 2018-XX-XX §

Markföroreningar Klass 1 och 2
Markföroreningar Klass 3 och 4

¥
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De flesta sjöar i Värnamo kommun har redan idag
en bedömd god ekologisk status men bl a för två av
kommunens större och ur flera aspekter värdefulla
sjöarna, Bolmen och Vidöstern har kvalitetsmålet,
MKN getts ett tidsundantag, god ekologisk status ska
vara uppnådd till 2021.
Det är flera vattendrag som inte erhåller god
ekologisk status i kommunen. Klassningen beror i
flera fall på att vattendragen på något sätt har
påverkats fysisk, vandringshinder kan ha
tillkommit eller andra åtgärder som påverkar
vattendragets naturliga förhållande och flöde.
Dannäsån har getts tidsundantag till 2027, Lagan har
getts tidsundantag till 2021 och Havridaån som har
getts tidundantag till 2027 är tre sådana exempel.
För Helgeå med en bedömd dåligt ekologisk status
har ett tidsundantag för att uppnå god ekologisks
status avseende både ovan nämnda miljöproblem
och övergödningsproblematik satts till MKN 2027.
Vad gäller ytvatten är det endast en vattenförekomst
som förutom överallt överskridande ämnen ges
tidsundantag för att uppnå god kemisk status och det
är Bolmen som på grund av förhöjda halter av nickel
och nickelföroreningar har getts ett tidsundantag till
MKN 2027.

Sjöar och vattendrag, tidsundantag för ekologisk status
Inget undantag
Undantag 2021
Undantag 2027
Inget undantag

±

Undantag 2021
Undantag 2027

0

5

10km

0

5

10km

0

5

10km

Grundvatten, tidsundantag för kemisk status
Inget undantag
Undantag 2021

En grundvatten-förekomst i Värnamo kommun har
i aktuell cykel bedömt ha dålig kemisk status, Söder
om Herrestad-sjön vilken har getts en tidsfrist till
2021 avseende överskridande av förekomst av
trikloreten och tetra-kloreten.

±

Läs mer om vattenstatusen för
kommunens vattenförekomster:
Planeringsunderlag, kap 3 Vatten,
sid 15.

Kartor som visar vilka vattenförekomster i kommunen som erhållit
ett tidsundantag för att uppnå god ekologisk/kemisk status inom
vattenförvaltningens nuvarande cykel.

Sjöar och vattendrag, tidsundantag för kemisk status
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Inget undantag
Inget undantag

±

Undantag 2027

6.5.1 Ställningstaganden
Miljö- och hälsosäker kommun

•

Hänsyn ska vid planering och exploatering tas till befintliga riskobjekt
och verksamheters riskområden.

•

Kommunen ska vid planering verka för att befintliga verksamheter och
anläggningar med mindre god lokalisering långsiktigt ur säkerhetssynpunkt utlokaliseras till mer lämpad plats.

•

Befintliga och nytillkommande verksamheter som alstrar transporter
med farligt gods ska lokaliseras till säker plats med god anslutning till
vägnätet för farligt gods.

•

Kommunen ska verka för att särskild hänsyn tas vid planering av ny
bebyggelse och ändrad markanvändning utmed transportled för farligt
gods samt riskobjekt. Inom 150 meter från leder och riskobjekt bör en
särskild riskbedömning göras. Transportleder ska skyddas mot förändrad markanvändning som minskar dess lämplighet som väg för farligt
gods.

•

Kommunen ska vid ny bebyggelse i tidiga skeden beakta behovet av
brandvattenförsörjning och att denna är tillgodosedd.

•

Kommunen är positiv till byggnation av högre byggnader. Sådana byggnader ska kunna utrymmas utan räddningstjänstens hjälp.

•

Vid planering, lokalisering och utformning av bebyggelse ska hänsyn
tas till aktuell insatstid.

•

I Värnamo kommun finns Hagshults övningsflygplats som är ett riksintresse för totalförsvaret. För flygplatsen finns ett influensområde för
buller, säkerhet och ett stoppområde för höga objekt kopplat till riksintresset. Totalförsvarets intressen ska tillgodoses i all planering.

•

Kommunen ska verka för ett förbättrat skydd för befintliga och framtida
vattentäkter. Särskild hänsyn ska tas där en risk för olycka med farligt
gods kan uppstå och möjliga åtgärder för att minska konsekvensen
vid ett eventuellt utsläpp ska göras. Särskild hänsyn ska även tas till
områden där misstänkt markförorening, grus- och bergtäkter påverka
vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen.
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STRÅLNING
Då sambandet mellan en eventuell hälsorisk och exponering av elektromagnetiska fält inte är
helt utredd ska kommunen verka för försiktighet vid planering och nyexploatering av
exponerade områden där människor stadigvarande ska vistas. Vid exploatering ska nivåer av
0,2-0,4 mikro tessla inte överskridas. Den totala samhällskostnaden ska dock beaktas från fall
till fall.

NATUROLYCKSRISKER
All ny bebyggelse ska lokaliseras utifrån att klara ett hundraårsflöde och/eller ett 100-års-regn
med undantag för enkla byggnader som garage och uthus.
•

Kommunen ska verka för att befintlig bebyggelse och samhällsviktig verksamheter som vid
100-års-flöde/-regn kommer översvämmas ska identifieras och säkras.

•

För höjdsättning av byggnader vid sjön Vidöstern stränder ska lägsta golvnivå vara +145,9
(RH2000). Nivån är baserad på ett flöde med ett 100-års-återkomsttid.

•

Flåren och Furen är reglerad. Högsta dimensionerade vattennivå, Q 100 är för Flåren + 152,13
(RH2000) och för Furen +152,53. (RH2000) Rekommenderad lägsta höjd för byggnadsdel
känslig för vatten ska beakta ovanstående. Hårda vindar kan ge upphov till vågskvalp, därför
rekommenderas att säkerställa ytterligare +0,7 m från ovanstående marknivåer.

•

Kommunen ska verka för att områden där en förhöjd risk för översvämning, erosion, ras,
skred föreligger att hänsyn tas i kommunens planering och lovgivning.

•

Vid planering, lokalisering och utformning av bebyggelse ska hänsyn tas till områden där en
förhöjd radonhalt föreligger.

BULLER
Vid nyetablering av bullrande verksamhet samt vid ändrad användning som innebär störande
verksamhet ska verksamhetsutövaren ta fram en bullerutredning och vidta eventuella
åtgärder så att gällande riktvärden inte överskrids.
•

Kommunen ska om möjligt i tidigt skede verka för att ny bebyggelse ges sådan placering,
utformning, byggteknik att denna bidrar till minskad bullerstörning för såväl befintliga som ny
bebyggelse.

TYSTA OMRÅDEN
Värnamo kommun ska verka för att bevara områden där en låg
bullernivå utgör en särskild kvalité. Tysta områden ska skyddas mot verksamheter som
medför att den existerande ekvivalenta ljudnivån i området överskrids. Verksamheter såsom
viss industri, materialtäkt, skjut- och motorbanor, vindkraft m fl ska prövas restriktivt.

MARKFÖRORENINGAR
Kommunen ska verka för att potensiellt förorenade områden ska undersökas vidare och att
lämpliga åtgärder vid behov vidtas. Områden där risk för översvämning, erosion och skred
föreligger eller som är av risk för kommunens nuvarande eller framtid
dricksvattenförsörjning ska prioriteras.
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•

Kommunen ska verka för att områden som är förorenade eller potensiellt kan vara
förorenade och som ligger inom befintlig eller planerad bostadsbebyggelse i
förebyggande syfte ska undersökas och att dessa vid behov ska vara prioriterade för
eventuella åtgärder.

LUFTKVALITÈ
Kommunen ska genom planering verka för fortsatt ren och hälsosam luft och för att även
i framtiden klara de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluften
•

Kommunen ska verka för mindre luftföroreningar i staden bl a genom att verka för fler
pendlingsparkeringar utanför staden, utbyggnad och underhåll av cykelvägar och genom
informationsinsatser.

NATIONELLA MILJÖ- OCH VATTENMÅL
•

Kommunen ska genom planering verka för de nationella, regionala miljökvalitetsmålen
som är relevanta för kommunen och de åtgärder som kommunen har åtagit sig att
genomföra.

•

Värnamo kommun ska i all verksamhet, i planering och lovgivning och i mellankommunal
samverkan verka för att alla vattenförekomster som kommunen berör uppnår uppsatt
miljökvalitetsnorm och att ingen vattenförekomst kvalitet i något avseende försämras.

För vattenförekomster i kommunen som har klassats med en dålig ekologisk status på
grund av olika fysiska ingrepp ska kommunen verka för att tekniska fiskvägar vid
vandringshinder tillkommer, samt för restaurering av vattendragets naturliga fåra.
•

För Helgeå (Ålabäcken-Rubblarp) som klassats med dålig ekologisk status bl a på grund
av övergödning ska kommunnen bland annat verka för att åtgärda undermåliga enskilda
avlopp inom vattendragets avrinningsområde.

•

Grundvattenförekomsten söder om Herrestad har bedömts ha en otillfredställande
kemisk status på grund av förhöjda halter miljögifter. Kommunen ska verka för att se över
VSO för vattentäkten Kärda samt för att vattenförekomstens beslutade miljökvalitetsnorm
uppnås.

•

Sjön Bolmen har bedömts med en måtttlig ekologisk status och en dålig kemisk status.
Kommunen ska verka för att sjön uppnår god ekologisk och kemisk status i enlighet med
vattenförvaltningens miljökvalitetsnorm.

•

Sjön Vidöstern har bedömts med en måttlig ekologisk status bl a på grund av
övergödning och försurning. Kommunen ska vid planering och exploateringar inom sjöns
delavrinningsområde verka för att förekomstens beslutade miljökvalitetsnorm uppnås,
att statusen inte försämras samt för att åtgärda undermåliga enskilda avlopp inom sjöns
avrinningsområde.
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6.6 Naturmiljön som resurs
MKM

Syftet med planeringsstrategin är att uppmärksamma
naturmiljöerna i kommunen som den stora resurs den utgör för
ekologiska värden, för besöksnäringen, för arbetet med
klimatanpassning, för folkhälsa och för en hållbar utveckling.
Planeringsstrategin tar upp med vilka viljeinriktningar som
kommunen ska värna om naturresurser och naturmiljöerna i
kommunen. En utgångpunkt i arbetet för att utveckla och vårda
naturmiljöintressen, som ofta är mellankommunala intressen
men även kan utgöra nationella och regionala intressen, är att
samarbeta med grannkommuner och myndigheter i syfte att
vårda och utveckla dessa. Naturresurser och naturmiljöer ska
användas på ett sätt som främjar en långsiktig hushållning.
Grundvatten, jordbruksmark, berggrund, geologiska avlagringar
bör värnas vid planering och exploatering om vi ska kunna nå en
hållbar och attraktiv utveckling.

LAGAN NEDSTRÖMS HÖRLEDAMMEN

Lagan nedströms Hörledammen är ett geovetenskapligt
naturvårdsriksintresse och Lagans meandrande förlopp är av
nationellt betydelse. För de delar av intresset som består av
stadsbebyggelse finns idag lite av geologiskt värde kvar att
beakta. För riksintresset ser kommunen ett framtida behov av
att säkra de värden som utgör riksintresset värden idag. Området
har stora natur- och rekreationsvärden för Värnamo kommun
och Värnamo stad. Delar av riksintresset ingår i
stadsutvecklingsprojektet Laganstråket. Utredningen är ett
underlag för planer, projekt, genomförande samt fortsatt skötsel
av Laganstråket och beaktar lyfter och tillgängliggör området.
Åtgärder och verksamheter som kan skada områdets värden:
1. Exploateringar som försämrar områdets naturmiljövärden
och allmänhetens tillgång till området.
2. Verksamheter som försämrar områdets naturturmiljövärden.
Möjligheter att bevara områdets värden för naturvärden:
1. Skydda känsliga områden med stora naturvärden från
exploateringar och förändrad mark- och vattenanvändning.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv,
Myllrande våtmarker och Levande
sjöar och vattendrag

Tätortsnära natur och rekreation

Karta som visar på tätortsnära naturområden,
bl a Alandsryd utanför Värnamo stad.

Läs mer om kommunens avsikter med Lagan och dess väg
genom staden: Laganstråketett vattenrum genom centrala
Värnamo, 2015

¥

TÄTORTSNÄRA NATUR

Det finns mycket att vinna genom att bevara och utveckla de
naturmiljöer som i och med sitt läge i nära anslutning till en
tätort har en betydelsefull funktion av bostadnära natur. Dessa
områden
spås
en ökad
betydelse bl a på grund av rådande
0
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10 km
utvecklingen av förtätning av kommunens tätorter.

STORA OPÅVERKANDE OMRÅDEN

Större sammanhängande mark- och vattenområden som är
lågexploaterade har i översiktsplanen pekats ut som stora
opåverkade områden enligt MB 3 kap 2§. Dessa är obetydligt
påverkade av större vägar, järnväg, kraftledningar, bebyggelse,
större jordbruksverksamheter eller annan ianspråktagen
markyta. Inom områdena kan enstaka bostadshus, fritidshus
förekomma samt mindre jordbruksverksamheter eller andra
mindre verksamheter kopplade till de areella näringarna samt
viss besöksnäring. Normal skogsbruksverksamhet anses
förenligt med områdets värden. Dessa områden ska bevaras som
naturområden och/eller som friluftsområden bl a då de utgör en
framtida resurs för miljön, friluftsliv och besöksnäring
Kommunen har definierat tre typer av störande verksamheter
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som man menar är oförenligt med de områden som i
kommunen pekas ut som stora opåverkade områden.
1. Avskärmande verksamheter, d v s barriärer i landskapet,
såsom väg, järnväg, kraftledning.
2. Störande verksamheter, verksamheter som avger buller,
lukt, vibrationer m m
3. Landskapsbildsstörande verksamheter, som visuellt skadar
upplevelsen av ett område.
Verksamheter som inverkar skadligt på områdets opåverkade
karaktär ska ha en bestående negativ inverkan och anses i
Värnamo kommun vara;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nyetablering av industri eller liknande verksamhet
Tätortsbebyggelse och fritidshusbebyggelse
Större trafikleder
Större ledningsföretag, kraftledningar
Större grus och bergtäkter
Terminalanläggningar
Vind- och vattenkraftverk
Upplag och tippar
Fritidsanläggningar såsom golfbanor, motor- skjutbanor och
campingar.

Störningszonen för ovan nämnda verksamheter är inte enhetlig
på grund av svårigheten att avgöra verksamheterna störande
utbredning och påverkan för området. Påverkan får därför
avgöras från fall till fall.
Utbyggnad av större infrastrukturprojekt såsom
Höghastighetsjärnväg eller annan likvärdig samhällsviktig
funktion prioriteras framför områden utpekade som stora
opåverkade områden i översiktsplanen.

FRILUFTSLIV

Bolmen med omgivning, Vidöstern och Store mosse
nationalpark är riksintressen för friluftslivet i Värnamo
kommun. Kommunen ska verka för dessa områden skyddas mot
åtgärder som kan skada friluftslivsintresset inom de gränser som
redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag. Riksintresset
Vidösterns läge strax söder om Värnamo stad gör att
exploateringsintressen kan komma i konflikt med friluftslivet då
bebyggelsetrycket runt sjön är högt och förväntas öka i
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framtiden. Området har stora natur- och rekreationsvärden för
Värnamo kommun och är ett betydelsefullt område med
bostadsnära natur för Värnamo stad. För riksintresset ser
kommunen därför ett framtida behov av att säkra de värden som
utgör riksintresset. För sjön råder det utökade strandskyddet
på 200 m, vilket säkerställer allmänhetens tillgång till stranden.
Riksintresset är ett mellankommunalt intresse som kommunen
har gemensamt med Ljungby kommun.
Åtgärder och verksamheter som kan skada områdets värden
bedöms vara:
1. Exploateringar som begränsar allmänhetens tillträde till
stränder.
2. Försvårande av allmänhetens tillgänglighet till området.
3. Verksamheter som påtagligt försämrar vattenkvalitén eller
fisket i sjön.
4. Ljudalstrande verksamheter som utgör påtagligt störning.
Möjligheter att öka områdets värden för friluftslivet:
1. Förbättra infrastruktur och kommunikationer.
2. Utveckling av besöksnäring och närrekreation genom
skötsel och genom att förbättra tillgängligheten.
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6.6.1 Ställningstaganden
Naturmiljön som en resurs

•

Kommunen ska verka för att tillgodose de olika former av skyddad
natur som förekommer i kommunen; naturvårdsriksintressen, Natura
2000-områden, naturminnen, djur- och växtskyddsområden,
biotopskydd, naturreservat och nationalpark ska inom nuvarande
gränser och som redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag
bevaras och utvecklas. Dessa områden och objekt ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada dem.

Läs mer om kommunens
skyddade natur i:
Planeringsunderlag, kap
2 Mark, sid 6 och kap 9
Riksintressen, sid 85.

LAGAN NEDSTRÖMS HÖRLEDAMMEN
•

Kommunen ska genom planering, projektering och skötsel verka
för att de värden som riksintresset Lagan nedströms Hörledammen
har inte påverkas skadligt. Riksintresset kan komma att beröras och
påverkas av kommande stadsutveckling. Kommunens avsikt är att
intresset ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden.

TÄTORTSNÄRA NATUR
•

Kommunen ska verka för att tätortsnära natur med betydelse bl a
för rekreation tillgängliggörs och utvecklas. Utpekade områden med
tätortsnära natur ska skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som
kan påverka områdets värde för rekreation.

STORA OPÅVERKANDE OMRÅDEN
•

Värnamo kommun ska verka för att bevara stora opåverkade
områden inom kommunen. Sjön Rusken med strandområde samt
Store Mosse nationalpark är i översiktsplan utpekade som stora
opåverkade områden. Inom stora opåverkade områden i kommunen
får dagens markanvändning fortsätta. Stora opåverkade områden ska
skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan påverka
områdets karaktär negativt.
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RI

Läs mer om riksintresset
Lagan nedströms
Hörledammen:
Planeringsunderlag, kap 9
Riksintressen, sid 88

FRILUFTSLIV
•

Kommunen ska genom planering, projektering och skötsel verka för
att riksintresset för Vidöstern inte påverkas skadligt av det
exploateringstryck som råder utefter stranden. Exploateringar får inte
inskränka på sjön som friluftslivsområde och tillgängligheten till sjön
med stränder får inte påverkas negativt för allmänheten.

•

Kommunen ska verka för att utveckla infrastrukturen till och inom
friluftslivsområden och göra dem mer tillgängliga genom
vandringsleder, information och olika former av funktions-platser.

•

Kommunen ska verka för de befintliga rekreationsstråken i form av
cykelvägar, vandringsleder som förekommer i kommunen och för
utvecklingen av nya stråk.

•

Kommunen ska verka för det kommunala friluftslivet för
Ruskenområdet. Området är av kommunalt intresse ur
friluftslivssynpunkt.

RI

Läs mer om riksintresset
Vidöstern i: Planeringsunderlag, kap 9 Riksintressen
sid 98
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6.7 Bevara och utveckla
jord- och skogsbruksmarken

MKM

Syftet med planeringsstrategin är att redogöra för vilka
viljeinriktningar kommunen ska väga olika markintressen för att
avgöra hur vi ska nå önskad hållbar utveckling. Efterfrågan på
produktiv jordbruksmark och skogsbruksmark kommer
sannolikt att öka i framtiden bl a på grund av klimatförändringar
och en ökad befolkning. Samtidigt är jordbrukslandskapet med
det öppna landskapets karaktär och natur-, kultur-, rekreation
och ekonomiska värden betydelsefulla intressen som i största
möjliga mån bör bevaras och vidareutvecklas.
Planeringsstrategin tar upp betydelsen av framför allt
jordbruksmarken och med vilka ställningstaganden kommunen
har för avsikt att förvalta denna resurs.
Jordbruksmark är bl a ur livsmedelproduktion en viktig resurs
och om kommunen är skyldig att verka för att denna endast
bebyggs för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen, då
lämpliga alternativ till lokalisering saknas. En restriktiv hållning
måste råda gentemot ianspråktagande av värdefull jordbruksmark. För platser där jordbruksmark tas i anspråk ska noggranna konsekvensanalyser och överväganden i enlighet med MB kap
3 alltid göras.
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Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö, Ett rikt
odlingslandskap, Ett rikt växt &
djurliv

Läs mer om jordbruk- och
skogsbruksmark i kommunen:
Planeringsunderlag, kap 3 Mark, sid
10.

Kommunägd jordbruksmark
Jordbruksmark

Karta som visar jordbruksmark i kommunen samt den
kommunägda jordbruksmarken.

¥

EXPLOATERING

Bördig jordsbruksmark har exploateras för ny bebyggelse och
infrastruktur i kommunen och kommer även i framtiden att i
någon utsträckning behövas bebyggas. När detta är ett faktum
ska exploateringen ske med långsiktighet, stor kunskap, hänsyn
och exploateringen ska vara av väsentligt samhällsintresse.
0

5

10 km

FÖRVALTNING

Kommunen äger jord- och skogsbruksmark främst kring de
större tätorterna. Det främsta syftet för kommunens
markinnehav är att möjliggöra för tätortutveckling. I väntan på
att marken ska tas i anspråk, om den kommer att göra det, är det
viktigt att kommunen föregår med gott föredömme och förvaltar
marken ansvarsfullt.
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6.7.1 Ställningstaganden
Bevara och utveckla jord- och skogsbruksmarken

•

Vid planering och exploatering ska fragmentering av jordbruksmark
undvikas. Jord- och skogsbruksmark ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra ett rationellt jord- och skogsbruk.

•

Vid intressekonflikter i lägen av betydelse för centralortens utveckling ska stadsutveckling vara ett vägande skäl i övervägandet för att
ianspråkta jordbruksmark om alternativ lokalisering saknas.

•

I överväganden och konsekvensanalys är ett skäl för att ianspråkta
jordbruksmark för bostadsbebyggelse att marken utnyttjas effektivt
samt närhet till kollektivtrafik och annan samhällsservice.

•

Kommunen ska ha ett aktuellt planeringsunderlag för, samt en
värdering av kommunens jordbruksmark. Den ska ligga till grund för
bedömning vid exploatering av jordbruksmarkområden.

FÖRVALTNING
•

Vid förvaltningen av kommunens jordbruksmark ska kommunen
verka för en omläggning till ekologisk produktion. Kommunen ska
tillämpa långa arrendetider för att underlätta för en omläggning. Vid
nyteckning av arrendeavtal bör förtur ges till brukare som åtar sig att
odla marken ekologiskt.

•

Jord- och skogsbruksåtgärder ska utföras med särskild hänsyn till
områdets eventuella betydelse för kommunens dricksvattenförsörjningen.

•

Kommunen ska uppmuntra anläggande och god skötsel av kant- och
brynzoner på jordbruks- och skogsbruksmark. Detta är ett sätt att
göra landskapet mer tillgängligt för rekreation och friluftsliv samt
förbättrar förutsättningarna för biologiskt mångfald och förhindra
näringsläckage till vattendrag.
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6.8 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet utveckla och mark- och vattenresurser del 1

Tätortsnära natur och rekreation
Kommunägd jordbruksmark
Jordbruksmark
Översvämning Vidöstern 2010
Stora opåverkade områden
Tysta områden

¥

Rusken med strandskydd
Områden känsliga för
större vindkraftetablering
Områden mindre känsliga för vindkraftetablering
Översvämningsrisk nära befintlig
bebyggelsestruktur (skyfall)
Vattendrag med risk för att ej uppnå MKN (eko)
Grundvatten med risk för att ej uppnå MKN
Sjöar med risk för att ej uppnå MKN (eko)
Sjöar med risk för att ej uppnå MKN (kem)
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10 km
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6.8 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet utveckla och mark- och vattenresurser del 2

Markföroreningar Klass 1 och 2
Markföroreningar Klass 3 och 4
Förhöjd risk radon
Förutsättning skred

¥

RI Lagan nedströms, Hörledammen
RRRRRRRR
RRRRRRRR
RRRRRRRR
RRRRRRRR

RI Vindbruk
RI Friluftsliv Vidöstern
Vattendrag PRIO
Sjöar PRIO 1
Sjöar PRIO 2
Grundvatten PRIO 1
Grundvatten PRIO 2
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6.8.1 Förklaringar till kartan för fokusområdet
utveckla mark- och vattenområden

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Tätortnära natur, områden av speciell betydelse för tätortens rekreationmöjlighet. Åtgärder inom området som påverkar områdets betydelse för friluftsliv, rekreation negativt ska undvikas.
Lagan nedströms hörledammen, riksintresse för naturmiljö. RI
är under starkt explaoateringstryck från centralortens utveckling, viktigt att rikintressets värden uppdateras och inte påverkas
negativt vid beslut och lovgivning.
Jordbruksmark, av betydelse för mat-, energiförsörjning. Byggantion som ianspråktar jordburkmark ska enbart i motiverade
fall tillåtas för Värnamo stads tätortsutveckling och större infrastruturella investeringar.
KommunägdRRRRRRR
jordbruksmark, kommunen ska verka för ekologisk
RRRRRRR
jordbruk, förRRRRRRR
kommunen vattenförsörjning och för allmänhetens
RRRRRRR
tillgänglighet.
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Riksintresse för
vindbruk, kommunen ställer sig enbart i de
RRRRRRR
RRRRRRR
delar som kartan
redogör för bakom riksintresset.
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
Områden känsliga
för större vindkraftetableringar och motsvaRRRRRRR
RRRRRRR
rande områden
som inte är skrafferade redogör för områden
RRRRRRR

med en generellt mindre känslighet för vindkraftetableringar.

Riksintresset RRRRRRR
för friluftsliv, Vidöstern. För riksintresset råder ett
RRRRRRR
stort bebyggelsetryck.
Kommunen ska i beslut verka för allmänRRRRRRR
RRRRRRR
hetens möjlighet
att nyttja området för rekreation och frilluftsliv.
RRRRRRR

Område av kommunal
betydelse för friluftslivet, Rusken. Verka
RRRRRRR
RRRRRRR
i beslut och planering
för att tillgängligöra och öka områdets
RRRRRRR
attraktivt för friluftslivet.
Område med risk för översvämning vid skyfall (instängda
områden och lågpunkter i landskapet) som sammanfaller med
befintlig eller planerad bebyggelse och infrastruktur. Dessa
områden ska beaktas vid planering, lovgivning och exploatering.
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RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Område med känd översvämningsrisk, områden som vid höga
flöden i Lagan och Vidöstern riskerar att översvämmas. Områden ska beaktas vid planering, beslutsgivande och exploatering.

Områden med geologiska och topografiska förutsättningar för
ras och skred erosion. Dessa förutsättningar ska beaktas vid planering, lovgivning och exploatering.

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
Förhöjd radonrisk föreligger
och detta ska beaktas vid beslut
RRRRRRR

rörande planering, lovgivning och explaotering inom området.

Potentiell markförorening ( klass 1-4) som sammanfaller med
ny, befintlig och planerad bostadsbebyggelse, känslig verksamhet
eller områden av betydelse för drickvattenförsörjningen.

Vattenförekomst som getts tidsundantag för att uppnå beslutad
miljökvalitetnorm, MKN under nuvarande vattenförvaltningscykel. Förekomstens risk att inte uppnå MKN får inte genom
planering lovgivande eller exploatering försämras.

Kommunalt prioriterad vattenresurs (prio 1 och 2) för dagens
och för framtidens drickvattenförsörjning. Ska beaktas vid
planering och exploatering samt långsiktigt säkras genom att
eventuella risker ska reduceras.
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Stora opåverkade områden, ska i planering, lovgivning och
exploatering skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan
påverka områdets karaktär som ostörd negativt.
RRRRRRR
Tysta områden, dessa
områden ska i planerin och beslutgivande
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR RRRRRRR
RRRRRRRsom medför att den existerande
skyddas
mot
nya
verksamheter
RRRRRRR RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
ekvivalenta
ljudnivån
i området kan överskridas.
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
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Vatten och avlopp
God planering
Landskapsbild
Avfallshantering
Tysta områden
Riksintresseområden

Miljökvalitesmål

Vattenkvalitet
Formella skydd
God planering/VA-plan
Åtgärder för förbättringar
Nya exploateringsområden
Luftkvalitet

Biologisk
mångfald

Hållbart bebyggd
miljö

Stadsnära natur
Skyddad natur/mark & vatten
Framtida planer, naturmilijövårdplan
Tysta områden
Infiltrationsytor
Grönstruktur
Buller
Tillgänglighet
Andra störningar

God bebyggd
miljö
Avfallshantering
Anpassning av verksamheter
Aktiv planering
Utsläpp till luften i tätorter
Lokal livsmedelproduktion

Riskhantering

Klimatpåverkan

Farligs gods
Översvämningsrisk
Rätt markandvändning
Brand
Olyckor

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande betydelse
för planförslagets uppfyllelse av
fokusområdet, utveckla mark- och vattenområden.
Redogör för planförslaget
i jämnförelse med nollalternativet
Redogör för nollalternativets,
nu gällande översiktsplan
i förhållande till planförslaget

6.9 Konsekvenser av fokusområdet
utveckla mark- och vattenområden
Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos där de jämförs med 0-alternativet (gällande översiktsplan).

Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Dessa aspekter är:
• Miljökvalitetsmål för vatten och luft
• Bevarande av biologisk mångfald
• Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
• God bebyggd miljö
• Hållbar bebyggd miljö
• Riskhantering
En VA-plan tas fram parallellt med översiktsplanen där även en
plan för hantering av dagvatten finns med. Kommunen strävar
efter en robust VA försörjning och vill succesivt minska antalet
anläggningar och koncentrera verksamheten. God och långsiktig
planering för vatten och avlopp medför bra förutsättningar för
en hållbar vattenförsörjning. Färre enheter medför att de ekonomiska investeringarna kan koncentreras till färre enheter och

Hållbar bebyggd miljö
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större volymer vatten kan behandlas på ett ställe vilket minskar
miljöpåverkan genom färre intag och utsläppspunkter. Det finns
ingen uttalad viljeinriktning att utöka det kommunala VA-nätet.
Samtidigt finns intentioner att exploatera nya områden där det
inte finns några planer på kommunalt VA. Gemensamma lösningar för enskilt VA ska eftersträvas. Samtliga dessa åtgärder
kan ha både negativ och positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
Identifiering och skyddande av de viktiga vattenresurserna för
befintliga och framtida behov befrämjar god hushållning. Generellt ska skyddet mot olyckor med farligt gods vid vattentäkter
förstärkas vilket är positivt för miljökvalitetsnormen för grundvatten.
Kommunens huvudvattentäkt Värnamo-Ekeryd uppfyller idag
inte kriterierna för god kemisk status. Det anges ett antal åtgärder som bör vitas för att förbättra situationen vilket är något som
bör ges högsta prioritering eftersom dricksvatten är en av våra
känsligaste resurser.
För dag- och spillvattensystemen finns klimatrisken med ökad
nederbörd. Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat spillvattensystem. Hänsyn till ökad nederbörd tas genom målsättningen att kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta står dock
i direkt konflikt med intentionen om att förtäta bebyggelsen
i tätorterna eftersom det ger mindre förutsättningar för nya
infiltrationsytor. Grönstruktur-planen kan därför vara ett bra
komplement till denna konflikt och bidra med hållbara lösningar
och möjlighet att tillvarata ekologitjänster som grönytor tillhandahåller. Grönstrukturen bidrar även positivt till den ekologiska
mångfalden, luftkvalitén och invånarnas hälsa.
Markanvändningen ska vara lämplig för ändamålet och kommunen har identifierat ett antal risker som ska beaktas. Bebyggelsen
ska anpassas till den ökade risken för skyfall och vissa områden där översvämningsrisken är stor ska ingen ny bebyggelse
tillåtas. Begränsningar för nybyggnation kan även utgöras av
naturolycksrisker såsom skred eller ras samt markföroreningar,
radon, buller och luftkvalité. Andra identifierade risker är farligt
gods och riskområden för viss typ av verksamhet. Man ska även
planera för brand och olyckor i ett tidigt skede.

Hållbar bebyggd miljö

Miljökvalitetsmål

Klimatpåverkan

God bebyggd
miljö

De områden som länssyreslen har identifierat som förorenade
ska beaktas vid planeringen och gärna undersökas. Det är viktigt
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Riskhantering

Hållbar bebyggd miljö

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

God bebyggd
miljö

God bebyggd
miljö

att detta görs då flera av områdena endast är identifierade genom
verksamheten som bedrivit på platsen och ingen kunskap finns
om verksamheten har förorenat marken eller vattnet. Detta bör
gälla även om verksamheten är klassad som låg risk. Miljömålet
giftfri miljö är det som framför allt berörs av detta ställningstagande men även biologisk mångfald och folkhälsa berörs.
Ett mål är att se avfall som en resurs. Detta är delvis positivt
utifrån ett hållbarhetsperspektiv men kräver stor eftertanke och
försiktighet då mycket avfall innehåller föroreningar av olika slag
som genom återvinning kan spridas på ett okontrollerat sätt vilket i sin tur kan påverka miljömålet giftfri miljö negativt. Ett exempel är ambitionen att återföra avloppsslam till jordbruksmark
vilket först ser bra ut men kan vara problematisk då detta slam
ofta innehåller läkemedelsrester, olika kemikalier och tungmetaller. Det kan även innehålla bakterier och virus som kan spridas till åkermarken med slammet. En noggrann kontroll av allt
avfall måste ske innan det kan återvinnas. Större tillgänglighet
till återvinningsstationer ökar benägenheten att sortera avfallet
och materialsortering är ett sätt att underlätta återvinning.
Kommunen vill öka andelen förnyelsebar energi och minska
energiförbrukningen i kommunen. Detta ska göras bl a genom
att främja fordon med förnyelsebar energi. Vid ny bebyggelse ska
hänsyn tas till lokalklimatet. Om detta medför att vissa verksamheter ska styras till vissa områden framgår ej av planen. Vid nyoch ombyggnation ska energisnåla lösningar främjas. Detta kan
ge positiva effekter på klimatmålen och även bidra till en bättre
luftmiljö om det medför minskad förbränning.
Vindkraftsparker är stora industriella etableringar och har
generellt stor negativ påverkan på både naturintressen, friluftsliv, landskapsbild och djur och växter, men det är en förnybar
energikälla som inte påverkar klimatet vid användning. Det är
inte möjligt att göra en generell bedömning av konsekvenserna
för vidkraftsetableringar, utan varje enskild vidkraftsetablering
måste bedömas från plats till plats.
Kommunen pekar ut ett antal områden som ska prioriteras som
tysta och har tagit fram kriterier för hur definitionen av tysta
områden ska ske och vilka begränsningar för markanvändning
som ska finnas för dessa områden. Buller och höga ljudvolymer
är skadligt för människor i längre perspektiv. Bevarandet av tysta
områden ger positiva effekter för flera miljökvalitetsmål och även
för friluftsliv och folkhälsa.
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Kommunen ska fortsätta att skydda de redan avsatta områdena för skydd av natur och miljö genom riksintressen, Natura
2000-områden, naturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden bitopskydd och nationalpark. Inga planer på nya
skyddade områden finns angivna i översiktsplanen, men även
vissa större lågexploaterade områden ska ha ett visst skydd mot
nya störande verksamheter. Dessa verksamheter och områden
räknas upp i planen. Undantag från detta skydd definieras i planen och är större infrastrukturprojekt som är av riksintresse.
Det nämns att Värnamo stad kan komma att expandera i riksintresseområdet ” Lagan nedströms Hörledammen” och att
detta ska ske så att värdena inte skadas. Detta är helt i linje med
lagstiftningen och positivt för naturvård, vattenskydd och friluftsliv. Det är av vikt att denna avvägning sker för alla projekt i
riksintresseområdet för att inte riskera de värden som ska prioriteras. Andra tätortsnära naturområden ska utvecklas med
inriktning mot friluftsliv och rekreation. Det är viktigt att detta
görs varsamt så att inte områdena blir för parklika och planerade
då sådana miljöer är mindre attraktiva för djur och växter och
därmed negativa för miljömålen om bilologisk mångfald.
Jordbruksmark ska inte exploateras eller fragmenteras om det
inte har betydelse för centralortens utveckling. Detta betyder i
praktiken att ingen jordbruksmark i stadsnära lägen är skyddad
för exploatering. En viktig aspekt är att det inte går att få tillbaka
jordbruksmark som en gång exploaterats. Detta får på längre sikt
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och den
lokala livsmedelsproduktionen. Att jordbruk endast kan bedrivas
på större avstånd från tätorterna är även negativt för en levande
landsbygd och i förlängningen klimatmålet då mat måste transporteras länge när lokal matproduktion försvinner. Kommunens
förslag till åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald på kommunal jordbruksmark har troligen liten
betydelse då det framför allt är den marken som kommer att
exploateras.

Biologisk
mångfald

Hållbar bebyggd miljö

God bebyggd
miljö

Biologisk
mångfald

Hållbar bebyggd miljö
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7. Planeringsstrategier för
fokusområdet Främja Näringslivet
Besöksvänliga Värnamo kommun		
Livsarenan Värnamo kommun		
Plats för och näring till näringslivet		

Areella näringar
Kunskaps-, tjänste-, och tillverkningsnäringar
Handelsnäringar

Ett starkt kommuncentra, - en stark kommun
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Härrån/Lagan
kanotled

”Riksettan”

Nydala klostermiljö

Store mosse

Rusken
Hörle
herrgårdsmiljö
Värnamo
centrum

Ohsabanan

Ohs bruksmiljö

Vandalorum
Storån
kanotled

Åminne
bruksmiljö
Cykelled på
f d banvall

Bolmen och
”Bolmenbygden”

Karta som visar på större naturområden , avgränsade besöksmål och led, stråk för besöksnäringsutvecklingutveckling i kommunen.

7.1 Besöksvänliga Värnamo
kommun

MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet, God bebyggd miljö och Ett rikt växt & djurliv

Syftet med planeringsstrategin är att lyfta fram besöksnäringen i kommunen och redovisa med vilka viljeinriktningar
detta ska göras. Besöksnäringen ges en egen planeringsstrategi
i syfte att uppmärksamma på dess stora och växande betydelse
för kommunen näringslivsutveckling och i kommunens arbete
att bredda det befintliga näringslivet. Det är därav av stor vikt att
man i planering, exploatering, i mellankommunal och regional
samverkan utvecklar, stärker och tillgängliggör befintliga besöksmål och att verka för att nya kommer tillstånd. Besöksmålet
Värnamo kommuns särdrag och identitet ska vidareutvecklas
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7.1.1 Ställningstaganden
Besöksvänliga Värnamo kommun

•

Kommunen ska verka för att ta till vara på den stora utvecklingspotential som finns i landsbygds- natur- och kulturturism.

•

Värnamo kommun ska verka för att de kvalitéer och värden som i översiktsplanen utpekade utvecklingsområden för besöksnäringen besitter
förstärks, bl a genom planering, mellankommunalsamverkan och ökad
tillgänglighet mellan områden och tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för att den f d vägen ”riksettan”, väg
846/606 ska fortsätta utvecklas till en attraktiv turistväg i kommunen.
Bland annat genom att verka för kommunens natur- och kulturlandskap längs med vägen och möjliggöra för en utveckling av besöksmål
och attraktiva rastmöjligheter m m. Riksettan är ett mellankommunalt
intresse.

•

Värnamo kommun ska genom planering och exploatering verka för att
vara en viktig evenemangsdestination med goda fysiska förutsättningar för ett brett utbud av evenemang. Evenemang som medför positiva
synergieffekter för kommunens invånare ska prioriteras.

•

Besöksnäringen ska understödjas av kommunen genom att binda samman turistmål och tätorter med attraktiva cykelvägar och leder. Den f d
banvallen mellan Värnamo och Markaryd ska kommunens i sin planering verka för utveckling till potentiell turistled, cykelled.

•

Kommunen ska verka för en utveckling av entréerna till staden respektive till tätorterna för att skapa ett attraktivare och mer välkomnande
möte med Värnamo kommun.
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7.2 Livsarenan Värnamo kommun
MKM

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka viljeinriktningar som kommunen har för avsikt att arbeta med för att stärka näringslivet generellt i kommunen. En grundförutsättning för
detta är att Värnamo ska vara en attraktiv kommun att bo i, att
arbeta i och att etablera en mångfald av olika företag i. Kommunens läge i en infrastrukturellt viktig knutpunkt där flera större
vägar och järnvägar möts ger kommunen en strategisk position
som delregionscentrum i sydvästra Sverige vilket genererar
förmånliga förhållanden för näringslivsutveckling. Det är önskvärt att dessa fördelar tas tillvara i den kommunala planeringen i
syfte att utveckla näringslivet
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Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

7.2.1 Ställningstaganden
Livsarenan Värnamo kommun

•

Kommunen ska fortsätta att inom näringslivssamarbeten Värnamo city,
Värnamo näringlivs, m fl och regionala samarbeten GGVV, Gnosjöregionen Business region m fl, verka för näringslivets utveckling genom
samarbete kring exempelvis marknadsföring, utveckling av infrastruktur, utbildning, tillgänglighet och attraktivitet.

•

Värnamo kommun ska verka för näringslivets behov av arbetskraft och
kompetens tillgodoses, genom kompetensutveckling, större arbetsmarknadsregioner och genom samverkan.
Värnamo kommun ska verka för att det inom kommunen skapas ett företagsklimat som ger näringslivet ökade förutsättningar att konkurrera
effektivt både nationellt och internationellt.

•

Gummifabriken ska ha funktionen av mötesplats och inkubator för
företagare i Värnamo med syfte att generera tillväxt i kommunen. Gummifabriken ska vara en plats där barn, unga och vuxna invånare samt
besökare skapar kreativa möten.

177

Karta som visar stora sammanhängande jordbruksmarksområden i kommunen.

7.3 Plats för och
näring till näringslivet

MKM

Syftet med planeringsstrategin är att verka för näringslivet fysiska behov för sin utveckling. Med vilka ställningstaganden ska
kommunen gynna framväxten av tjänste- och kunskapsbaserade
näringar och med vilka ställningstaganden ska man gynna de
traditionella, areella och tillverkningsbaserade näringarna och
med vilka viljeinriktningarna ska Värnamo kommun utveckla
sin redan erkända handel.
AREELLA NÄRINGAR, LANDSBYGSNÄRINGAR
De areella näringarna har med sin betydelse för den lokala matoch energiproduktion en betydelsefull särställning. Kommunen
räknar sig till att vara en landsbygdskommun och de areella
näringarna är ett viktigt inslag i näringslivet. Utöver dessa
aspekter så spelar dessa näringar en stor del i att upprätthålla det
landskap som utgör kommunens.
De areella näringarna har på grund av lönsamhetskrav genomgått stora förändringar, - enheterna har blivit allt större och
effektivare. Ett alternativ till att växa och bli större är att verksamheten utvecklar flera ben att stå på, en breddad verksamhet
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Planeringsstratetgin har en koppling
till den nationella miljömålet, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap

Läs mer om kommunens
näringsliv: Planeringsunderlag,
kap 6, sid 59.

där man själv kan förädla råvaran eller bjuda in besökare kan
vara två framgångsrika sätt att möta framtiden.
TILLVERKNINGS-, KUNSKAPS-, TJÄNSTENÄRINGAR
Värnamo kommun präglas av den småländska företagsamheten. Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest intressanta
företagarregioner. Det finns många större tillverkningsindustrier
kopplade till kommunen, dominerar gör bland annat gummi-,
plast-, metall-, maskin- och pappersindustrin. Det går mycket
bra för flera av kommunens företag som flera är kraftigt exportinriktade. Kunskaps- och tjänstenäringarna har inte samma
tradition i kommunen men är de näringar som spås utvecklas
starkas. Kommunen behöver göra plats både för den traditionella tillverkningsindustrins behov och tillskapa attraktiva lägen
för kunskap- och tjänstenäringar. Kunskapsintensiva näringar
efterfrågar hög regional tillgänglighet stadskvaliteer och hög
bredbandskapacitet, miljöer och platser som förstärker företagets varumärke och som kan attrahera den bästa arbetskraften.
HANDEL
Marknad och handel har historiskt sätt varit synonymt med Värnamo och dessa företeelser har spelat en avgörande roll i stadens
framväxt. Idag spås stora förändringar för handeln som bransch,
en framtid där den mesta detaljhandeln tros komma ske digitalt.
Handeln står inför en omvandling och kommer inte att se ut som
den historiskt har sett ut.
Samtidigt som shoppingcentrum och andra handelskärnor kan
komma att få mindre betydelse för handel kommer människors behov av tjänster, upplevelser och möten finnas kvar och
därmed kan dessa platser fortsätta vara viktiga men med delvis
andra funktioner.

179

7.3.1 Ställningstaganden
Plats för och näring till näringslivet

AREELLA NÄRINGAR, LANDSBYGSNÄRINGAR
• Jordbruk och skogsbruk är de dominerande näringarna på Värnamo kommuns landsbygd. Verksamheter inom jordbruk och skogsbruk ska ges goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas. I översiktsplan har stora sammanhängande jordbruksmarksområden med därav särskild betydelse pekats ut.
•

För att bidra till en levande landsbygd ska kommunen verka för ett flexibelt synsätt
som möjliggör förändring av innehåll och funktion på landsbygden. Fler sorters näringar ska bidra till ekonomisk tillväxt men också till en mer tillgänglig landsbygd.

•

Värnamo kommun ställer sig positiv till och ska i råd- och lovgivning och genom planering generellt uppmuntra att starta och driva verksamheter på landsbygden.

TILLVERKNINGS-, KUNSKAPS-, TJÄNSTENÄRINGAR
• Värnamo kommun ska verka för en ökad tillgänglighet till kommunens verksamhetsområden genom kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
•

Kommunen ska genom planberedskap gynna nya etableringar och expansion av befintliga verksamheter. Planlagd industrimark ska finnas tillgänglig i alla kommunens
större tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för att det i kommunens centrala lägen ska finnas förutsättningar för etablering av kunskap- och tjänstebaserade verksamheter.

•

Kommunen ska genom planering verka för att kunskap- och tjänstebaserade näringar integreras i bostadsbebyggelse för att skapa attraktivitet för näringslivet och för att
skapa attraktiva, trygga och levande samhällen.

HANDEL
• Värnamo kommun ska främja handelssatsningar i centrala tätortslägen. Nya handelsetableringar ska i första hand etableras i redan befintlig bebyggelsestruktur, på
allmänna platser, i kollektivtrafiklägen och i anslutning till centrumbildningar.
•

Kommunen ställer sig negativ till rent externa handelsetableringar. För handel som
inte konkurrerar med befintlig detaljhandel och som inte lämpar sig för en central
placering ställer sig kommunen positiv till halvexterna lägen s k flerkärnig handelsetableringar.

•

Värnamo kommun ska aktivt arbeta för utveckling av kommunens centrummiljöer för
att stärka befintliga handelsplatser och stråk, stärka dessa platsers attraktivitet, identitet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Handelsplatser ska planeras så att dessa
är tillgängliga för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter.
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7.4 Ett starkt kommuncentra,
en stark kommun

MKM

Planeringsstratetgin har en koppling
till det nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

Syftet med planeringsstrategin är att tydliggöra sambandet och
vikten av Värnamo stads utveckling för kommunen som helhet.
Kommunen behöver en starkt attraktiv stad för att landsbygd
och övriga orter ska fortsätta att utvecklas. Planeringsstrategin
tar upp denne företeelse som en viljeinriktning.
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7.4.1 Ställningstaganden
Ett starkt kommuncentra, en stark kommun

•

Värnamo stad har en särskild roll som regional handelsplats. Kommunen ska verka för att utveckla den ställning genom förbättrade kopplingar till centrum och genom samverkan mellan privata aktörer och
kommunen.

•

Kommunen ska verka för ett attraktivt kommuncentrum som ska generera positiva synergieffekter för hela kommunen. De offentliga miljöer
som finns idag ska vårdas, utvecklas och nya skapas.
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7.5 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet Främja hållbar näringslivsutveckling

Turistväg
"f.d. riksettan"
Nydala kloster

Store Mosse

Hörle
herrgård
Rusken med
omgivning

Värnamo
centrum

Ohs bruksmiljö
Vandalorum

Storån
kanotled

Ohsabanan

Åminne
bruksmiljö

Bolmen och
"Bolmenbygden"
Cykelled f.d. banvall
Markaryd-Värnamo

G

Gummifabriken
Avgränsat besöksmål
Led eller stråk för
besöksnäringsutveckling

¥

Öppna jordbrukslandskap >200 ha
Större naturområde för
besöksnäringsutveckling

0

5

10 km
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7.5.1 Förklaringar till kartan för fokusområdet
Främja hållbar näringslivsutveckling

Gummifabriken, erbjuder bl a genom Campus Värnamo utbildning och i förlängningen kompetensförsörjning för verksamheter
i kommunen. Gummifabriken har även verksamhet som stödjer
nyföretagande. Kommunen ska verka för Gummifabrikens som
plattform för företagsamhet och näringslivsutveckling.

Avgränsat besöksmål av betydelse för besöksnäringsutveckling
i Värnamo under planperioden. Kommunen ska i beslut, planering och skötsel verka för platsens attraktiviet och tillgänglighet
bevaras och förstärks.
Led eller stråk för besöksnäringsutveckling. Kommunen ska
genom beslut, planering och skötsel verka för att dessa leders
attraktivitetet förstäks och utvecklas under planperioden.

Öppna jordbrukslandskap, område mer än 200 ha
sammanhängande jordsbruksmark, dessa områden är av särskild
betdelse för de areella näringslivet men även för kommunens
landskap. Kommunen ska i planering, lovgivning verka för att
dessa bevaras och inte fragmenteras.

Större naturområde för besöknäringsutveckling. Kommunen ska
i planering och lovgivande verka för att områdenas attraktiviet
och tillgänglighet stärks under planperioden.

184 PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

G

Riksintressen/skyddad natur
God planering
Kortare avstånd
Effektivare transportvägar
Diffrentiering, positiv

Landsbygdsutveckling

Hållbart bebyggd
miljö

Besöksnäring

Goda lokala kommunikationer
Buller, ökad iom blandad verk
God tillgänglighet
God livmiljö
Tillgänglighet till naturen

Nya besöksmål
Lokala transporter, mer inivividuella
biltransporter
Nya kommunikationsstråk

God bebyggd
miljö

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets
uppfyllelse av fokusområdet,
Hållbar näringslivsutveckling

Förenklade regler
Flexibilitet
Speciellt avsatta områden
Lokal matproduktion
Blandade verksamheter/bostäder

Transporter

Klimatpåverkan

Arbetspendling
Regionalt sammarbete
Attraktiva etableringslägen

Bil- och godstranporter
Satsa på gående och cykel

Redogör för planförslagets förhållande
till nollalternativet.
Redogör för nollalternativet,
nu gällande översiktsplan
förhållande till planförslaget

7.6 Konsekvenser av fokusområdet
Främja hållbar näringslivsutveckling
Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos
där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•

Besöksnäring

Landsbygdsutveckling
Besöksmålsverksamhet
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
God bebyggd miljö
Hållbar bebyggd miljö
Regionala transporter

Att utveckla besöksnäringen är en viktig del av att främja näringslivet. Detta gäller främst besöksnäring på landsbygden. Turism längs gamla riksettan ska främjas särskilt och de kulturintressanta objekten som finns ska utvecklas. De positiva effekterna
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är en levande landsbygd kring besöksobjekten där förutsättningar finns för en god livsmiljö för dem som bor och driver verksamheten. Tillgängligheten till naturen kommer att öka när nya
områden öppnas upp genom besöksnäringen. Förhoppningsvis
kan en bättre möjlighet till en aktiv fritid främja folkhälsan.
Satsningen på olika evenemang exempelvis sportevenemang som
utförs i naturmiljön kan få stora lokala effekter främst genom
slitage och olika typer av störningar under själva evenemanget.
Generellt kommer satsningen på besöksnäring att ge upphov till
ett ökat behov av transporter både persontransporter och tyngre transporter vilket kommer att påverka klimatmålet negativt.
Möjligheten för kollektiva transporter till denna typ av verksamheter är ofta begränsad även om kommunen vill underlätta
för cykling och kollektivtrafik. En ökande turism kan ge upphov
till slitage och störningar på naturmiljön och djurlivet som ska
besökas vilket gör att satsningarna bör vara varsamma. Tysta
områden kanske på sikt inte blir så tysta.
Kommunen vill vara en attraktiv kommun för näringslivet med
ett bra företagsklimat. Kommunen är en knutpunkt mellan flera
kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4 och väg 27) och
järnvägslinjer. Detta är något som kommunen vill främja ytterligare genom att ta fram byggbar industrimark nära kommunikationsstråken och i anslutning till de större tätorterna. Detta gör
att transporter kan effektiviseras och att lokala transporter kan
kortas, vilket kan ge positiva effekter på klimatmålen. Industrier i
de mindre tätorterna kan innebära att de anställda kan få kortare
resväg och det bidrar även positivt till en levande landsbygd.

Klimatpåverkan

God bebyggd
miljö

Hållbar bebyggd miljö

Transporter
Transporter

Arbetspendlingen ska underlättas för att kunna tillgodose arbetskraftsbehovet hos företagen i kommunen. För att inte ge negativa
effekter på klimatmålet bör denna pendling i största möjliga
mån ske med kollektiva och miljövänliga transportmedel. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går åt
stora resurser för transporterna. Det bidrar inte heller till trivsel
eller deltagande i det lokala samhällslivet.
Att främja kunskaps och tjänstebaserade näringar i centrala lägen
är bra för tillgänglighet och attraktivitet men att sprida ut dessa
näringar i bostadsbebyggelsen motverkar klusterbildningar och
möjligheter till oväntade samarbeten.
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Klimatpåverkan

God bebyggd
miljö

God bebyggd
miljö

Landsbygdsutveckling

Klimatpåverkan

Att motverka externa köpcentra utanför tätorterna är positivt
både för tillgänglighet för alla och för att främja en god bebyggd
miljö inne i tätorterna. Det ger ett levande centrum med möjlighet att uträtta ärenden utan att behöva ta bilen vilket är bra ur
både jämlikhetsperspektiv, folkhälsan och bra för klimatmålen.
Kommunen vill främja de areella näringarna genom att peka ut
större sammanhängande jordbruksområden av särskild betydelse. Man ska även möjliggöra för förändringar av innehåll
och funktion på landsbygden och underlätta lovgivning för nya
verksamheter. Detta är positivt för den biologiska mångfalden
då landskapet hålls öppet och det möjliggör även för en diversifiering av hur jordbruket kan drivas och kombineras med andra
näringar för att få ett mindre jordbruk att gå ihop ekonomiskt.
Det medför även en större möjlighet att bevara kulturlandskapet
och de kulturhistoriska miljöerna som finns i kommunens mer
perifera delar och som kräver att dagens lantbruk fortsätter. Det
saknas visioner och tankar om hur man ska främja att jordbruket
över huvud taget bibehålls i kommunen.

God bebyggd
miljö

Att planera att Värnamo stad ska leda utvecklingen för hela kommunen riskerar att förstärka urbaniseringstrenden och bidra till
att utarma landsbygden i ett längre perspektiv.
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1. Inledning
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1.1 Inledning och bakgrund
All planering i en kommun bör vara samordnad och inriktad
mot gemensamma mål, detta kräver även att vi har
gemensamma utgångspunkter vilket översiktsplanens
planeringsunderlag ska representera. Översiktsplanen
representerar inte målen för kommunen men väl strategierna
och ställningstaganden som ska ta oss dit.
Det underlag som är sammanställt i planeringsunderlaget är
de planeringsförutsättningar, - de allmänna intressen med en
geografisk koppling till kommunen som ligger till grund för
Värnamo kommuns översiktsplan och således för all följande
planering och lovgivande i kommunen. Planeringsunderlaget
ligger till grund för kommunal fysisk planering men även
annan strategisk planering såsom trafikplanering och
bostadsförsörjningsplanering med mera.
Planeringsunderlaget redogör för aktuell, grundläggande
information för dem som ska planera och besluta om
Värnamo kommuns framtid. Planeringsunderlaget beskriver
faktiska förhållanden samt sammanfattar och hänvisar till
planer, inventeringar och utredningar. Planeringsunderlaget
fungerar som ett hänvisningsdokument så till vida att det redogör för var mer detaljerad underlag står att finna.
Utöver planeringsunderlaget med en geografisk koppling till
kommunen redovisar översiktsplanen i planens inledande del
övriga utgångspunkterna som inverkar på den fysiska
planeringen, - nationella mål och kommunens politiska
målsättningar, - tvärsektoriella hållbarhetsfrågor såsom
integration jämlikhet och tillgänglighet, framtidsbedömningar,
befolkningsprognos och statistik samt hur kommunen påverkas
och inverkar i ett regionalt, nationellt och internationellt
sammanhang.
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1.2 Planeringsunderlagets koppling till
planförslaget
Förslaget till en ny översiktsplan består av de
tre delarna planförslag,
konsekvensbeskrivning och
planeringsunderlag. Planförslaget redogör för
de ställningstagaden som kommunen vill att
bebyggelsen, mark- och vattenområden ska
utvecklas och bevaras med medan
planeringsunderlaget redogör för den
bebyggelse, mark- och vatten som
planförslaget tar sin utgångspunkt i. De
betydande konsekvenser som planförslaget
bedöms resultera i redogörs för i
konsekvensbeskrivning samt ett alternativ till
planförslaget.
Till dessa dokument sammanställs också ett
digitalt kartverktyg som redovisar
planförslaget och planeringsunderlaget i form
av kartor.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
Planförslag

KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

ÖVERSIKTSPLAN
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TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.
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Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)
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KARTA

1.3 Läsanvisning

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg
Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.

Planeringsunderlaget är indelat i 8 kapitel. Dessa har utifrån hur
relevanta de är för respektive fokusområde i översiktsplanen
tilldelats en färg.
De gröna kapitlen är således i huvudsak relevanta för de
ställningstagaden man finner i fokusområdet för att Utveckla och
bevara mark- och vattenresurser. De mörkt blå kapitlen redogör
för det underlag som har störst relevans för fokusområdet
Hållbar näringslivsutveckling, de sandfärgade kapitlen har
störst relevans för fokusområdet Attraktiv kommun och slutligen
de lila kapitlen har störst relevans för de ställningtaganden som
förekommer i fokusområdet för Goda kommunikationer. I slutet
finns 9 underrubriker som har samlats i ett kapitel med en ljust
blå färg som samlat tar upp de riksintressen och övriga
nationella och regionala intressen som berör kommunen.
Planeringsunderlaget inleds med att redogöra för syftet och
bakgrunden till dokumentet samt vilka styrdokument och
fördjupningar av nu gällande översiktsplan som planförslaget
ligger till grund för.
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TEXT
(PDF)
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KARTA

1.4 Aktuella styrdokument och
fördjupade översiktsplaner
Fördjupning för delen Värnamo stad antogs av
Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges
riktlinjer för hur staden ska utvecklas i framtiden. I samband
med den aktualitetsprövning som genomfördes 2017 av den
kommunomfattande översiktsplanen från 2002 beslöts att
fördjupningen i sin helhet inte kan anses aktuell för ytterliga en
mandatperiod och att en ny bör tas fram.
Aktualiseringsunderlag
Kommunomfattande översiktsplan för Värnamo kommun
antagen av kommunfullmäktige 2002-03-27

Underlag antagen av kommunfullmäktige 2017-05-24 §128

Det underlag som kommunfullmäktige fattade
sitt aktualitetsbeslut på.

Läs mer om aktualitetsprövningen av nu gällande översiktsplan
i: Aktualiseringsunderlag KF
2017-05-24§128

Framsidan för Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad.

Läs kommunens fördjupade
översiktsplan för Värnamo stad:
Fördjupning för delen Värnam
ostad, KF 2006-03-30

Fördjupning för Forshedaområdet antog av Kommunfullmäktige
den 30 oktober 2008. Fördjupningen omfattar Forsheda tätort
samt ett större område runt omkring med bland annat Fänestad,
Rannäs och Torskinge byar.
Gällande fördjupningar/områdesplaner av översiktsplanen finns
även för orterna:
• Bor, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 1981
(områdesplan),
• Bredaryd, antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1988,
• Horda, antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 1987,
• Hånger, antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 1979
(områdesplan),
• Lanna, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2000,
• Nydala, antagen av kommunfullmäktige den 15 december
1983 (områdesplan),
• Os, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983
(områdesplan).
I samband med arbetet att ta fram kommunens nya
översiktplan inleddes parpallellt arbetet med att ta fram och
uppdatera befintliga kommunala styrdokumnet med relevans för
kommunens strategiska planering. Flera av dessa kommer antas
under planprocessen gång för ny översiktsplan och i något fall
kommer inte antagandet att sammanfalla utan ske efter
översiktplanens antagande.
Det föreligger även gällande styrdokumnet och andra dokument
som är av betydelse för översiktsplanen. Dessa finns
redovisade i listan nedan.
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VA-plan-Värnamo kommuns plan för vatten och
avlopp, planeras att antas av kommunfullmäktige 2018,
under ny översiktsplanens planprocess. Planen omfattar
även kommunens plan och strategi för dagvatten, dagvattenhandboken.
Plan för Värnamo kommuns miljöarbete,
planeras att antas av kommunfullmäktige 2018,
under ny översiktsplanens planprocess.
Kommunal vattenförsörjningsplan, antagen i kommunfullmäktige 2017-05-25
Värt att Värna- Kulturmiljöutredning för Värnamo
kommun, Inventering från sekelskiftet, 2000.
Plan för Kulturmiljön, planeras att antas av
kommunfullmäktige 2018, under ny
översiktsplanens planprocess.
Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020,
antagen i kommunfullmäktige 2016.
Befolkningsprognos 2016-2026 med
delområdesprognos 2016-2020
Kommuntäckande landskapsanalysför Värnamo kommun, 2011.
Vindkraftpolicy, dokumentet är antagen i kommunfullmäktige 2009. Policyn kommer att ersättas när ny
översiktsplan vinner laga kraft.
Värnamo grönplan, antagen i kommunfullmäktige 1991
samt den där till hörande grönstrukturprogrammet för Värnamo stad, Gröna, Sköna Värnamo antagen av Miljöoch stadsbyggnadskontoret, 2007.
Avfallsplan, kommunens samt övriga kommuner i kommunalförbundet SÅM:s renhållningsordning, planeras att
antas i årskiftet 2017/2018.
Materialhushållningsplan, framtagen i sammarbetet med
Gislaved och Gnosjö, antagen i kommunfullmäktige 2003.
Översvämmningssäkring Värnamoytavrinningskrtering, Rapport SWECO, 2016

8

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

2. Mark

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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2.1. Naturgivna
förutsättningar
Landskapet och dess topografi bestäms i stora drag av
berggrunden. Över berggrunden finns jordlagren med större
eller mindre mäktighet och i en variation av strukturer. Det är
jordlagrets egenskaper som ger landskapets detaljer i form av
öppna jordbrukslandskap eller skogsmarker och det är
berggrunden som i huvudsak ger upphov till landskapets
nivåskillnader, topografi.
Västra delarna av kommunen tillhör den sydvästra småländska
gnejsregionen. Området är obetydligt kuperat och ligger på
omkring 150 m ö h. Öster om sjöarna Hindsen och Furen
föreligger en förskiffringszon av berggrunden. Området är
beläget omkring 200 m ö h. Topografin karaktäriseras av smala
nordsydliga dalgångar och ryggar. I övrigt förekommer det två
huvudsakliga stråk av höjdpartier i kommunen som särskiljer
sig. Alandsryd mellan Värnamo, Nästasjö och Maramö på 270
m ö h och Högåsen och Hyatåget norr om sjön Flåren som är
beläget på ca 235 m ö h.

±

Karta som visar på kommunens topografi.
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I sin helhet tillhör Värnamo kommun det sydsvenska
moränområdet. Morän är en osorterad jordart bestående av allt
från finkorniga fraktioner till sten och block. Österut i
kommunen är jordlagren i huvudsak bestående av morän och
stundtals av berg i dagen. De västra delarna av kommunen
präglas av flacka sandavlagringar.
Postglaciala bildningar i form av områden med torv har generellt
stor utbredning i kommunen. Dessa områden utgörs av olika
former av myrmarker där kärr och mosse är två exempel.
Mossarnas torvbildningar är så mäktiga att de saknar kontakt
med fast mark och grundvatten. Därför karakteriseras dessa som
artfattiga och av att vara trädlösa. De största mossarna
förekommer norr om Bolmen och i nordöstra delen av
kommunen, Dala-mossekomplexet. Store Mosse nationalpark
ligger delvis inom kommunen och utgör ett betydelsefullt
exempel på högmosse.

±

Karta som visar kommunens berggrund.
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Kommunen är sjörik och ingår i den småländska
sjöplatån. I de lägre och flackare delarna av
landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen.
De största sjöarna i kommunen är Bolmen,
Vidöstern, Rusken, Hindsen, Furen och Flåren. De
största vattendragen utgörs av Lagan, Härån och
Storån. I Värnamo kommun finns idag ca 150 sjöar
och vattendrag av varierad storlek och betydelse.
Det förekommer flera större grundvattenförekomster
i kommunen varav Värnamo-Ekeryd är den största
och som idag försörjer mer än halva kommunens
befolkning med vatten.
Lagan rinner genom centrala Värnamo och har sitt
utlopp i Laholmsbukten. Härån är ett av Lagans
större biflöden som förekommer i kommunens
nordöstra del. Storån rinner genom Forsheda och
utgör ett av sjön Bolmens tillflöden.

±

Karta som visar jordartstäcket för kommunen

0
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2.2. Naturmiljöer
Begreppet naturmiljö är vidsträckt och innefattar bland annat
berggrund, jordlager, vattenförekomster och alla organismer.
Begreppet inkluderar även landskapsbilden. Att värna om
naturmiljön handlar om att skydda områdens ekosystem och
arter i ekosystem samt att värna om allmänhetens möjlighet och
behov av att använda naturområden för friluftsliv och rekreation.
Rekreation och friluftsliv är två exempel av ekosystemtjänster som naturmiljön ger oss, andra exempel på tjänster är
bioenergi, pollinering, livsmedel, klimat- och vattenreglering.

Naturvärden är områden som enligt miljöbalken har betydelse

ur naturvårdssynpunkt exempelvis ett rikt fågelliv eller ovanlig
flora. Enligt miljöbalken ska kommunen ur naturvårdshänseende
eftersträva goda lokaliseringar av infrastruktur och bebyggelse
för att upprätthålla de grundläggande bestämmelserna för
hushållning av mark- och vattenområden. I miljöbalkens
7 kapitel behandlas de olika skydd av naturområden som kan
användas i detta syfte. Det förekommer en rad olika
naturvärdesobjekt inom kommunen, klassade som värdefulla
naturmiljöer med och utan skydd.
Olika former av våtmarker är vanligt förekommande inom
kommunen och totalt täcker ungefär 23 % av kommunens
landareal av våtmarker. I 25 års tid har de svenska
våtmarkstillgångarna inventerats i Våtmarksinventeringen
(VMI). De inventerade våtmarkerna har klassats utifrån 4
naturvärdesklasser, klass 1 höga naturvärden till klass 4 med
bedömda låga naturvärden.
En annan vanligt förekommande våtmarkstyp i kommunen är
sumpskogar. Dessa områden har inventerats och resultatet av
den Svenska Sumpskogsinventeringen visar att av de inventerade objekten så bedöms ungefär 10% ha så höga naturvärden att
dessa bör bevaras orörda.
Majoriteten, ungefär två tredjedelar av sumpskogsområdena i
inventeringen är av sådan karaktär att de kan brukas med
anpassade skogsskötselåtgärder. Sumpskogsområdena är likt
våtmarkerna i VMI klassade i fyra klasser, från klass 1 höga
naturvärden till lägst bedömda klass 4, sumpskogar som starkts
påverkats av ingrepp.
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I myrskyddsplanen för Sverige som kom 1994 återfinns några
objekt för kommunen med klass 1 enligt VMI och ett objekt i
Sumpskogsinventeringen av klass 1. Dessa är Dala- och
Knektamosse samt Store mosse nationalpark och
Labbramsängarna, södra Sveriges största sumpskogsområde.
Inom Värnamo kommun ligger en del av Store Mosse
nationalpark som är en av Sveriges 29 nationalparker.
Nationalparken är ett våtmarksområde med flera olika typer av
våtmarker och även sjöar. Delar av parken ligger i Gnosjö och
Vaggeryds kommun och parken är således ett mellankommunalt
intresse. Parken är även av riksintresse för naturvården,
friluftslivet och utpekad som Natura 2000-område och ingår
i Europas nätverk av skyddsvärda naturtyper. I södra delarna
innefattar parken ett fågelskyddsområde. Store Mosse är ett
hänsynsområde över internationellt viktiga våtmarker, utpekad
av våtmarks-konventionen, ett s.k. Ramsar-område.

Natura 2000 är skyddade naturområden vars syfte är att

bevara den biologiska mångfalden i Europa. Natura 2000
omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som
är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Några av
Natura 2000-områdena är även skyddade som nationalpark eller
naturreservat. Bestämmelser om Natura 2000-områden finns i
miljöbalkens 7 kapitel. Områdena innehåller antingen
prioriterade arter eller livsmiljöer som finns återgivna i
fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet. I Värnamo
kommun finns 22 områden i enlighet med art- och
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Verksamheter eller åtgärder
som kan skada naturvärdena kan kräva tillstånd som hanteras
av länsstyrelsen. Se särskild beskrivning vilka dessa är under
avsnittet Riksintressen.
Områden som är utpekade som naturreservat omfattas både
restriktioner och reglering av markanvändningen. Naturreservat
utgör den största andelen skyddad natur i Sverige och det är ett
starkt skydd. Bestämmelser kring naturreservat finns i
miljöbalkens 7 kapitel. Både länsstyrelsen och kommunen har
möjlighet att bilda naturreservat. I Värnamo kommun finns 19
stycken naturreservat varav en är kommunal, Lundsbo bokskog.
Se särskild beskrivning vilka dessa är under avsnittet
Rikintressen.
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Nyckelbiotop och biotopskyddsområde, är ett mindre

mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter. De kan antingen vara beslutade av
länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kommunen eller omfattas av ett
generellt biotopskydd. Alléer, källor i våtmark,
odlingsrösen- stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark är
några exempel på biotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet och som är vanligt förekommande i
kommunen. De naturvärden som utgör biotopen får inte
skadas. Dispens får endast ges om det finns särskilda skäl. Inom
kommunen finns utöver generella biotopskydd ett flertal
nyckelbiotopsområden vilka till största del utgörs av skogliga
nyckelbiotoper. Det finns även 20 skyddade biotopsområden runt
om i kommunen. Dessa biotoper finns i såväl skogs- och
jordbrukslandskapet som i sjöar och vattendrag.
Inom ett djur- och växtskyddsområde gäller förskrifter, i
syfte att skydda en särskild djur- eller växtart. Föreskrifterna kan
exempelvis begränsa möjligheten för jakt inom området eller
inskränka rätten att uppehålla sig inom området. Det finns ett
fågelskyddsområde i kommunen vid Herrestadssjön norra del,
Furubergsö.

Läs om kommunens ställningstaganden för riksintressen för
naturvård och annan skyddad
natur i planeringsstrategin,
Naturmiljön som resurs sid 143-

Ett särpräglat naturföremål som behöver skydd får av
länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne i
enlighet med miljöbalken. I Värnamo är 12 naturobjekt,
mestadels träd, skyddade som naturminnen.
Områden av riksintresse för naturvård ska representera
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och
representera mångfalden i naturen. Naturvårdsverket beslutar om
vilka områden i Sverige som är av riksintresse för naturvården i
enlighet med miljöbalkens 3 kapitel. Kommunen ska visa att påtaglig skada inte uppstår vid planläggning inom eller i närheten
av området och det är länsstyrelsen uppgift är att bevaka detta. I
Värnamo kommun finns 18 områden av riksintresse för
naturvården. Se särskild beskrivning vilka dessa är under avsnittet
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Riksintressen.

2.2. Jord- & skogsbruksmark,
Ängs- och hagmark med mera.
Enligt miljöbalkens 3 kapitel är jord- och skogsbruksmark av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall i
enlighet med miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Konflikter med jordbruksintresset uppstår för det mesta vid
bebyggelseutveckling i tätortsnära lägen. Detta då den mest
produktiva jordbruksmarken oftast sammanfaller med
tätorternas lokalisering. De brukningsvärda jordbruksmarkerna
inom Värnamo kommun är i huvudsak koncentrerad kring
centralorten och i anslutning till de större tätorterna i
tätortbandet. Övriga särskilt värdefulla områden finns främst i
kommunens västra delar, i Bröttjestad, Slättö samt öster om
Vidöstern kring Tånnö. Kommunen äger en del jordbruksmark
i anslutning till tätorterna. Detta av främst strategiska skäl och
denna mark arrenderas ut.
De småskaliga jordbruksmarkerna med stora ekologiska och
kulturella värden som det äldre odlingslandskapets, ängs- och
betesmarker förekommer spritt över kommunen. Sveriges
ängs- och betesmarker har inventerats i, Ängs och
betesmarksinventeringen. Detta för att se var markerna finns och
vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där,
till exempel speciella växter eller gamla byggnader. Syftet med
inventeringen är att denna ska kunna utgöra underlag för diverse
miljöersättningar men också vid samhällsplanering.
Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Skogen spelar
en viktig roll i ett ekologiskt hållbart samhälle då virkesresursen
är förnyelsebar och växtgasreglerande. Skogsmarken har även
stor betydelse för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser
och speciellt är skogsområden i anslutning till tätorterna av stor
betydelse ur rekreationshänseende.
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Läs om kommunens ställningstaganden för jordbruksmark i
planeringsstrategierna, Bevara
och utveckla jord- & skogsbruksmark sid 162, och Plats för och
nräings till näringslivet sid 178.

Värnamo kommun domineras av skogsmark och verksamheter
knutna till skogen är en viktig del av näringslivet. Värnamo
kommun äger och förvaltar större skogsmarksområden nordväst
om Bredaryd och öster om Bor. Kommunen äger även en del
skogsmark i anslutning till vissa av tätorterna. Syftet med
marken är bland annat att användas som byte, ersättning vid
behov av strategiska markinköp.
Skogsbeståndet i kommunen består till störst del av
barrblandskog, som förutom gran och tall innehåller växlande
inslag av lövträd. Hedtallskogen som förekommer på
sandområdena norr om Bolmen och i Lagadalen är en skogstyp
av naturintresse för kommunen. Högt naturvärde har även de
bokskogsrester som förekommer runt om i kommunen varav
Lundbo och Carlsnäs utgör två exempel.

2.3. Friluftsliv
Läs om kommunens ställningstaganden för riksintressen för
friluftsliv och frilufsliv i planeringsstrategin, Naturmiljön som
resurs sid 160

Kommunen har generellt sett mycket goda förutsättningar för ett
omväxlat friluftsliv. Det stora antalet sjöar och vattendrag och
ostörda skog- och naturområden borgar bland annat för detta.
Utöver dessa naturgivna förutsättningar förekommer det en rad
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser/fotbollsplaner, ishall,
badhus, sporthallar, frilufslivbad elljusspår, vandringsled,
cykelleder, kanotled, skytteanläggningar, golfbanor,
ridanläggning i Sörsjö samt friluftsgård med bl a skidanläggning
i Alandsryd.
Det finns tre områden av riksintresse för friluftsliv i
Värnamo kommun. Dessa är nationalpark Store Mosse,
sjöarna Vidöstern och Bolmen. Alla områden är
mellankommunala intressen som Värnamo delar med våra
grannkommuner. Naturvårdverket beslutar om vilka områden
som av riksintresse i enlighet med miljöbalkens 3 kapitel. Se
särskild beskrivning av vilka dessa är under avsnittet Riksintressen.
Det finns två lite längre iordningsställda kanotleder i
kommunen, Storåns kanotled som startar vid Håkansnäs i norr
och mynnar ut i Bolmen i söder. Leden är drygt 44 km och flyter
genom en omväxlande natur och en bygd med flera intressanta
kulturmiljöer. Härråns kanotled är cirka 42 km lång och startar i
Svenarum i Vaggeryds kommun och slutar vid Lagans mynning
i Vidöstern strax söder om Värnamo.
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Vid Nydala Klosterkyrka möts tre pilgrimslederna, Nydalaleden,
Västra Sigfridsleden och Munkaleden. Alla leder är märkta med
skyltar. På Munkaleden arrangeras även guidade vandringar. I
Store Mosse nationalpark finns mer än 40 km vandringsleder
på stigar och spångar, raststugor, fågeltorn, grillplatser och två
vandrarhem. Det förekommer flera motionscykelrundor i
kommunen varav en är runt sjön Rusken och är skyltad.
Fritidsfiske har en stor betydelse både för kommuninvånare och
för besöksnäringen, alla större sjöar i kommunen är införlivade i
fiskevårdsområden, med fiskekortsförsäljning. Fritidsfiske ingår
i riksintresset för friluftsliv för sjöarna Vidösterns och Bolmen.
För ytterliga information se även kapitel om vatten, Sjöar av
betydelse för fiske.

2.4. Materialhushållning
Värnamo kommun har tillsammans med Gnosjö, Gislaved tagit
fram en materialhushållningsplan, 2003. Planens syfte är att
hushålla med naturresurstillgångarna i de tre kommunerna.
Delmål i den är bl a att materialanvändningen i huvudsak ska
bestå av återvinningsmassor och bergkross, transportavstånd ska
minimeras, täktverksamhet i naturgrusåsar undvikas, begränsa
torvbrytning och kända mineralförekomster skall skyddas mot
annan exploatering.
Planen pekar ut de två aktiva bergtäkterna Fryele och
Näsbyholm utmed väg 127 samt Hjortsjöområdets
skrotstensupplag och Önnesås som möjliga bergtäkter. Avseende
mineralförekomst pekar planen ut fem förekomster, två väster
om Herrestadssjön Hökhult och Herrestad och tre i kommunens
allra sydöstliga delar Bredakärr, Boleken och Högåsa. Vidare
omnämner planen två torvtäkter, en växtodlingstorvtäkt sydväst
om Rydaholm och torvkoncession, energitorv söder om Lanna
som betydelsefulla för kommunen.
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Karta: Mark
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Karta: Mark

Värnamo stad

Bad
Fotbollsplan
Golf
Ridanläggning
Simhall
Skidbacke
Skjutbana
Småbatshamn
Sportanläggning
Mineralförekomst
Naturminne
Vandringsstråk
Elljusspår
Munkaleden
Nydalaleden
Västra st Sigfridsleden
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3. Vatten

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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3.1. Statusklassning för
vattenförekomster i Värnamo
BREDARYD

Inom den europeiska unionen finns det sedan år
2000 ett gemensamt ramdirektiv för vatten, det s.k.
vattendirektivet. Det övergripande målet för
direktivet är att god vattenstatus ska uppnås i alla
vattenförekomster. För arbetet att åstadkomma detta
har vattenförvaltningar skapats. Arbetet med
vattenförvaltning drivs i cykler om sex år, där
olika arbetsmoment återkommer. Den nuvarande
cykeln avslutas 2021. En cykel inleds med att vatten
kartläggs. Underlaget används sedan för att bedöma
påverkan och klassificera vattnets tillstånd, för att
fastställa miljökvalitetsnormer (MKN) och vilka
åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet.

VÄRNAMO
FORSHEDA

BOR

RYDAHOLM

Grundvatten med risk att kemisk status inte uppnås 2021
Risk
Ingen risk
Sjöar och vattendrag med risk att kemisk status inte uppnås 2021
Ej god status
Ej bedömd
God status

För att ange MKN för ytvattenförekomster
klassificeras sjöar och vattendrag utifrån ekologisk
och kemisk status. Grundvattenförekomster
klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status.
Aktuella statusklassningar och MKN för kommunens vattenförekomster och annan värdefull information återfinns i Vatteninformations-system

Sverige (VISS).

NYDALA

LANNA
Herrestadsjön

Kommunen ska i enlighet med vattendirektivet
verka för att alla sjöar och vattendrag i kommunen
uppnår och bibehåller en god kemisk och ekologisk
status och för alla grundvatten en god kemisk och
kvantitativ status. Särskilt fokus ska ges de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status.
men det föreligger även ett ”icke-försämringskrav" i
ramdirektivet vilket innebär att ingen statusklassning
får bli sämre.
När det gäller kemisk status finns det inga
vattenförekomster i Värnamo, eller i Sverige som
uppnår god status då kvicksilverhalten samt halten
av bromerad difenyleter överskrids i samtliga
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Rusken

FRYELE

HÖRLE

Hindsen

BREDARYD

OHS

VÄRNAMO

KÄRDA

FORSHEDA

GÄLLARYD

ÅMINNE

BOR

Vidöstern

TORSKINGE

Lången

TÅNNÖ

HÅNGER

Rymmen

Flåren

DANNÄS

Bolmen

Furen

HORDA

RYDAHOLM

God ekologisk status
Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande ekologisk status
Dålig ekologisk status
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ytvattenförekomster. I Värnamo har alla ytvattenförekomster
Läs om kommunens ställnings- bedömts ha en god kemisk status (utan överallt överskridande
ämnen) förutom Bolmen, på grund av förhöjda halter av nickel
taganden för vattenförekomsters MKN i planeringsstrategin, och nickelföroreningar.
Miljö och hälsosäker kommun,
sid 143

För grundvattenförekomsten Söder om Herrestad är det närvaron
av trikloreten som ger grundvattnet en otillfredsställande kemisk
status. Grundvattenförekomster i kommunen idag bedöms
samtliga ha en god kvantitativ status. Osäkerheten kring bedömningen är dock stor då underlaget för bedömningen har brister.
När det gäller ekologisk status har flera vattendrag och sjöar bedömts inte uppnå god ekologisk status i kommunen. Flertalet på
grund av olika former av fysisk påverkan på vattenförekomsten
såsom vandringshinder, upprätning, reglering och rensning av
vattendrag och sjöar.
Lagan, Hindsen, Herrestadsjön Fläskabäcken och Rammsjöbäcken är några exempel på förekomster som inte uppnår god
ekologisk status på grund av ovan nämnd miljöproblematik. Annan problematik som bidragit till klassningen, otillfredsställande
och måttlig ekologisk status är
miljöproblemen övergödning och försurning. Övergödningsproblematik råder för Helgeå, Vidöstern, Källundasjön och
Bolmen och försurningsproblematik föreligger bland annat för
Draven, Storån, Rannäsasjön och Havridaån.

Läs om kommunens ställningstaganden för dricksvattenförsörjnigen i planeringsstrategierna, Miljö & hälsosäker kommun
sid 143 och Långsiktig, hållbar
teknisk försörjning sid 129.

3.2. Prioriterade
vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen
Värnamo kommun kan anse sig väl försedd med sjöar,
vattendrag och grundvattenförekomster och har därigenom
historiskt haft god kvantitativ och kvalitativ tillgång på
dricksvatten. Men flera av dessa vattenresurser utsätts idag för
potentiella risker, dagvatten, vägar, markföroreningar, bergtäkter, jordbruksmark utgör alla exempel på
markanvändning som riskerar att skada potentiella
drickvattenresurser. Förutom dessa negativt påverkande faktorer
möter vi också idag stora förändringar i klimatet som påverkar
tillgång och kvalitet på vattnet. För att förekomma problem och
skapa förutsättningar för en hållbar dricksvattenförsörjning har
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en kommunal vattenförsörjningsplan tagits fram, Värnamo
kommuns vattenförsörjningsplan. Planen hanterar de
naturgivna vattenresurserna i kommunen.
Eftersom grundvatten förutsägs kunna bli en bristvara i
framtiden har de flesta av länsstyrelsen utpekade
grundvattenförekomster i kommunen prioriterats som
viktiga för framtida vattenförsörjning. Allt råvatten i
kommunens grundvattenförekomster antas kunna bli
dricksvatten genom mer eller mindre processande i vattenverket.
För att underlätta för politiker och tjänstemän att kunna planera
runt dessa förekomster och undvika risker har följande
prioritering gjorts:

Prioritet 1, Grundvattenförekomster med vattentäkt
och skyddsområde eller som har mycket god kapacitet.
Prioritet 2, Övriga prioriterade
grundvattenförekomster (större än 1 km2)
I kommunen finns flera stora vattendrag men eftersom
vattendrag oftast rör sig mellan flera olika kommuner och
intressenter skapar detta problem för hanteringen. Om
vattendrag ska prioriteras inom kommunens
vattenförsörjningsplan krävs ett större grepp på hur kommunen
samarbetar med de kommuner som ligger upp- eller nedströms
våra delar av vattendragen. Därför har inte vattendragen
prioriterats i vattenförsörjningsplanen, bortsett från Lagan som
finns utpekad i Regional vattenförsörjningsplan för

Jönköpings län.

Värnamo kommun har god tillgång på större
ytvattenförekomster. Trots otillfredsställande värden för
vattnets kemiska förhållanden finns det goda möjligheter att rena
ytvattnet i vattenverk. Allt vatten går att rena, med olika stor
mängd insatser. Ytvattenförekomster som finns i kommunen
utgör idag en stor reserv för kommunens
dricksvattenförsörjningen både för kommunen och för andra
delar av Sverige. Prioriteringen av ytvatten har gjorts i två olika
klasser:

Prioritet 1, Stora ytvattenförekomster med nog
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kapacitet för att vara av vikt för
dricksvattenförsörjningen i stor skala och över lång tid.
Prioritet 2, Övriga ytvattenförekomster som kan vara
av vikt för dricksvattenförsörjningen.

3.3. Vattendelare och
avrinningsområden
Kommunen berörs till störst del av Lagans
huvudavrinningsområde med undantag av kommunens
sydöstra del som är del av avrinningsområde för Helge å.
I sydost vid kommungränsen förekommer det även ett mindre
område som är del av avrinningsområde för Mörrumsån.
Huvudavrinningsområdena är av rådande topografiska
förhållanden indelade i mindre delavrinningsområden. Ett
delavrinningsområde är således en del av ett vattendrags
huvudavrinningsområde. Större delen av avrinningen från varje
delområde samlas så småningom i ett vattendrag, recipient.

3.4. Strandskydd,
allmänt och utökat
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd.
Strandskyddet omfattas av 100 meter på ömse sidor av
strandlinjen. Strandskyddsområdet kan utökas upp till 300
meter. Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång
till stränder och bevara goda livsmiljöer för djur- och växter i
strandnära lägen. Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7
kapitel. Inom strandskyddet får man inte ändra förutsättningarna
för naturvärdena på något sätt. I Värnamo kommun råder det
utökat strandskydd om 200 m från strandlinjen för 3 stycken
sjöar, Bolmen, Hindsen och Vidöstern. Strandskydd kan
upphävas /ges dispens från om det föreligger särskilt skäl för
detta.
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3.5.
Förutsättningar för
planförslagets
utpekade LISområden

1.0
2.0

6.0

7.0

3.5.1 Herrestad Sydöst 1.0
Natur- och Kulturvärden,

3.0
4.0

8.0

Herrestadssjön ingår som i
Lagans vattensystem. Flacka stränder
dominerar, men på den västra sidan
förekommer även branta stränder.
Herrestadsjön är 4,2 km2 stor och
har en strandlinje som är cirka 14,4
Orienteringskarta som redogör för läget av
km lång. Sjön har en hög biologisk funktion, men inga direkta de föreslagna LIS-områdena
Läs om kommunens ställningsraritetsvärden. Herrestadssjöns norra strand berörs av flera olika
taganden för LIS samt kring
former av naturvärdeskydd,
de utpekade
0 LIS-områdena
5
10km
djur- och växtskyddsområde avseende fågelskydd, nationalpark
i planeringsstrategin Landsoch riksintresse för naturvården. Herrestadsån som rinner
bygdsutveckling i strandnära
genom områdets södra del har högt naturvärde. Naturmiljön
lägen sid 69.
består främst av blandskog och i delar av öppen jordbruksmark.
Herrestadssjön har bedömts ha en god kemisk och en god
ekologisk status och inga tidundantag avseende sjöns MKN ges.

±

I LIS-området förekommer flera fornlämningar bland annat
minnesstenar, husgrund och boplats från förhistorisk tid.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning, Sjön är

belägen +160 m ö h. Det utpekade LIS-området förekommer
mellan 5-10-15 m över denna höjd vilket gör att området inte
kan anses översvämningskänsligt. Jordartslagret består i
huvudsak av morän och stundtals av berg i dagen och bedöms
hållfast för exploatering.

Teknisk försörjning, Det utpekade området förekommer i

delar inom ett kommunalt utredningsområde för vatten och
avlopp vilket innebär att kommunen har för ambition att via
överföringsledning ansluta området till kommunalt vatten och

26

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

avlopp.

Kommunikation, Hållplats för skolskjuts finns i nära

anslutning till det utpekade LIS-området. Väg 27 finns ca 3
km från området som trafikeras av, buss 202 som kör sträckan
Gislaved-Reftele-Värnamo. I närbelägna tätorten Kärda passerar
järnvägen mellan Halmstad och Nässjö.
I samband med VA-utbyggnaden finns tankar på att även
anlägga en gång- och cykelväg mellan Värnamo och Kärda
vilken skulle gynna en utveckling i området.

Övrigt, För området förekommer det inga övriga kända

bestämmelser eller skyddsvärden än de ovan nämnda.
Markanvändningen inom området består idag främst av
ianspråktagen mark för fritidsbebyggelse och stranden är idag i
hög grad ianspråktagen av privata båtbryggor.

3.5.2 Herrestad Sydöst 2.0
LIS-området ligger i nära anslutning med ovan beskrivna
område och delar därav i stort förutsättningar. För närmare
beskrivning av områdets förutsättningar se ovan beskrivning för
LIS-området, Herrestad Sydöst 1.0.

Natur- och Kulturvärden, Strandområdet för det berörda

området är relativt flackt. LIS-området består idag av mark
ianspråktagen för fritidsbebyggelse och något enstaka hus för
permanent boende. Inom området förekommer en äldre jordbruksfastighet, med en del öppna ängsmarker som håller på att
växa igen.
Naturmiljön består i huvudsak av blandskog.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning, Sjöns sydöstra

strandområden är enligt SGU jordartsdatatäcke bestående av
morän. Topografiskt sätt förekommer området + 0-5 meter över
Herrestadssjöns yta vilket för delar av området kan tyda på en
viss översvämningsrisk vid höga vattenstånd. Detta bör beaktas
vid höjdsättning av en eventuell exploatering.

Teknisk försörjning, Det utpekade området förekommer i

närheten av ett kommunalt utredningsområden för VA vilket
innebär att området i framtiden kan komma att anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Det är möjligt att det utpekade
området initialt kommer att kräva att enskilt VA måste tillskapas.
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Kommunikation, För beskrivning av områdets

kommunikationsförutsättningar se LIS-område 1.0

3.5.3 Nästasjön, västra stranden
Natur- och Kulturvärden, Nästasjön är 1,3 km2 stor och

uppskattas ha en strandlinje på 5,54 km. Nästassjön har enligt
vattendirektivet en god ekologisk och oklassad kemisk status
och inga tidsundantag avseende MKN ges.
Området förekommer i Länsstyrelsen naturvårdsprogram från
95 som en del av ett större område som täcker in området från
Kärda i söder, längs med Nästasjön, mot Höreda i norr. Området
utgörs av en grusåsformation, Altoftaåsen med bedömda höga
naturvärden. Inom det utpekade LIS-området finns ett sankt parti
med en liten vattenspegel, troligtvis föreligger det höga naturvärden.

Geoteknik Säkerhet och Översvämning, Sjön är belägen
159 m ö h och det utpekade området är beläget 5-10 m över
detta vilket gör att området troligtvis inte är känsligt för
översvämning. Inom det utpekade området förekommer det
ett lägre parti med vattenspegel, området har troligtvis en hög
grundvattenytan och marken vattensjuk, vilket får beaktas vid
eventuell exploatering i dess närhet.
Området förekommer inom ett högriskområde för radon.
Jordartslagret för området är enligt SGU bestående av
isälvssediment i form av grovsand vilken innebär att en
potentiell risk föreligger för erosion i strandlinjen.

Teknisk försörjning, Det utpekade området förekommer

på vägen till ett utpekat utredningsområde för kommunalt VA.
Vid en utbyggnad till utredningsområdet kommer det aktuella
området passeras vilket i framtiden skulle kunna möjliggöra
för en anslutning. Från området är det ca 150 m till väg 619
där VA-överföringsledningen troligtvis kommer förläggas. Det
utpekade området kommer initialt att kräva att enskilt VA måste
tillskapas.

Kommunikation, I nära anslutning till området längs med väg
619, finns hållplats för skolskjuts. Väg 27 som ligger 1,5 km
söder om området trafikeras av kollektivtrafik, buss 202,
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Gislaved-Reftele-Värnamo. Det tar ca 20 minuter att resa till
Värnamo stad. I den närbelägna tätorten Kärda passerar
järnvägen mellan Halmstad och Nässjö.
I samband med VA-utbyggnaden finns planer på att även
anlägga en gång- och cykelväg mellan Värnamo och Kärda
vilken skulle gynna en utveckling i området.

Övrigt, Inom området förekommer bostadsbebyggelse i form
av permanenta villor samt allmän badplats. För området
förekommer det inga kända bestämmelser eller skyddsvärden.

3.5.4 Gunnen, nordöstra stranden
Natur- och Kulturvärden, Gunnen är en 0,27 km2 liten sjö

och har en ca 2,3 km lång strandlinje. Sjön Gunnen har en
oklassad ekologisk och kemisk status. Nästaån som övergår i
Björnbäcken, bäck från Gunnen har bedömts ha en
otillfredsställande ekologisk status och Bäck från Gunnen har
bedömts ha en dålig kemisk status. Tidsundantag har satts för
vattendraget att uppnå god ekologisk status, MKN till 2021.
Inom LIS-området förekommer en liten gård men öppna marker
omkring i övrigt består naturmiljön för området av barr- och
blandskog.
Strax norr om det utpekade området invid väg 27 förekommer
en sten-,brons-, järnålders gravfält med ett flertal gravhögar.
Detta och ytterliga några objekt utgör sammantagit ett
riksintresse för kulturmiljövården som i LIS-områdets norra
delar överlappas något.

Geoteknik Säkerhet och Översvämning

Sjön är belägen 160 m ö h och det utpekade LIS-området är
beläget ca 0-5 m över denna nivå, området bedöms översiktligt
inte ha någon översvämningsproblematik. Jordartslagret består
av morän och har en uppskattad god hållfastighet för
byggnation.

Teknisk försörjning, Kärda samhälle är via

överförningsledning till Värnamo ansluten till kommunalt VA.
Överförningsledningen passerar det utpekade LIS-området
utmed v 27. Med en ca 500 m ledning skulle området
kunna anslutas till kommunalt VA i framtiden om detta skulle bli
ekonomiskt försvarbart. Det utpekade området kommer initialt
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att kräva att enskilt VA måste tillskapas och vid eventualiteten
att anslutning till kommunalt VA inte kommer kunna realiseras
är det eftersträvansvärt att möjliggöra för
gemensamhetsanläggning vid en exploatering.
Kommunikation, Väg 27 förekommer 500 m norr om området. Vägen trafikeras av kollektivtrafik, buss 202,
Gislaved-Reftele-Värnamo. Det tar 20 minuter att med bussen ta
sig in till Värnamo stad. I det närbelägna tätorten Kärda
passerar järnvägen mellan Halmstad och Nässjö. Utfarten till
väg 27 kommer vid en exploatering behövas ses över då den
idag bedöms vara undermålig för ytterliga trafik. I samband med
VA-utbyggnaden finns tankar på att även anlägga en gång- och
cykelväg mellan Värnamo och Kärda vilken skulle gynna en
utveckling i området.

3.5.5 Lången, nordvästra strand
Natur- och Kulturvärden, Naturmiljön för området är i

huvudsak bestående av produktionsskog med uppskattade små
naturvärden. För områdets norra del föreligger det öppen bete
och åkermark.
Lången ingår i Lagans vattensystem. Sjön Lången är måttligt
näringsrik sjö med steniga stränder. Lången är ca 4 km2 och
har en ca 22,5 km lång strandlinje. Den biologiska betydelsen
bedöms inte som speciellt hög. Lången bedöms ha måttlig
ekologisk status och god kemisk status. Miljökvalitetsnormen
för sjön är satt till god ekologisk status, 2021 och inget
tidsundantag avseende den kemiska statusen har getts.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning,

Grundförutsättningar bedöms översiktligt som goda.
Jordartslagret för området består huvudsakligen av morän och i
delar av sorterat isälvsediment, grovsand. För området kring den
idag förekommande allmänningen föreligger det en potentiell
hög risk för erodering på grund av den för platsen
förekommande jordarten, grov sand.
Byn Gällaryd är belägen på en höjdrygg som löper i
nord-sydlig riktning. Det förekommer en stor nivåskillnad,
sjön Lången belägen +168 m ö h, LIS-området 5-10 m, mellan
strandlinjen och utpekat LIS-område. De topografiska
förhållandena medför att det för det utpekade området inte
förekommer risk för översvämningsproblematik.
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Teknisk försörjning, Gällaryd ingår i kommunens

verksamhetsområde för VA. För det utpekade området kommer
det krävas att enskilt VA tillskapas. Det är eftersträvansvärt att
möjliggöra för gemensamhetsanläggning. En utveckling i
enlighet med planförslaget kommer kräva en VA-utredning.

Kommunikation, Väg 707 passerar genom Gällaryd.

Länstrafiken trafikerar sträckan Ohs – Gällaryd – Bor Värnamo. Från det utpekade området är det ca 700 m, till
närmsta busshållplats. Det tar ca 30 minuter att med bussen ta
sig till Värnamo stad.

Övrigt, Långens västra strand nyttjas idag av invånarna i

Gällaryd och det förekommer en allmänning med bl a en
iordningställd, privat badplats och båtplats. I samband med
området förekommer ett system av skogsvägar och stigar samt
något enstaka fritidshus.

3.5.6 Hörledammen, södra stranden
Natur- och Kulturvärden, Hörledammen är ca 0,24 km2 stor
och uppskattas ha en strandlinje på 2,5 km. Lagan bedöms idag
har måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen att god
status ska uppnås till 2021. Lagan har av länsstyrelsen bedömts
som ett värdefullt vattendrag och vattendraget finns upptaget
i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och bedöms här ha höga
naturvärden enligt naturvärdesklassningen.
Bruksherrgården i sitt kulturhistorisk intressanta sammanhang
är skyddad som ett byggnadsminne. Vattenkraftsstationen finns
upptagen i länsstyrelsen inventering som värdefull kulturhistorisk industrimiljö.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning,

Grundförutsättningarna bedöms i huvudsak som goda för
området nordvästra delar. Jordartsmånen består i de västra
delarna av isälvssediment, sand och i delar, av berg i dagen med
tunt lager av morän. I de södra delarna av LIS-området består
jordartslagret i huvudsak av isälvssediment, grovsand men en
benägenhet för erosion.
Hörledammen är belägen 161 m ö h. LIS-området bedöms för
de västra och södra delarna inte som översvämningskänsliga då
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dessa är beläget 2-10 meter över vattenytan. För de östra delarna
bör översvämningsmöjligheten beaktas vid en eventuell
exploatering.

Teknisk försörjning, Hörle ingår i kommunens

verksamhetsområde för VA via överförningsledning till
Värnamo. Kommunalt VA går att ordna för utveckling inom
föreslaget södra delar medan utveckling utmed Hörledammens
västra strand kommer kräva att enskilt VA tillskapas. Det är
eftersträvansvärt att möjliggöra för gemensamhetsanläggning
vid en exploatering för denna del av LIS-området.

Kommunikation, Orten har både tåg- och bussförbindelser.

Väg 846 går i nord sydlig riktning genom Hörle. Något väster
om orten förekommer europaväg 4. Tåget har tidigare stannat i
Hörle både för gods och passagerare, idag stannar enbart
godståg för den lokala industrins del. Buss 133 trafikerar
sträckan mellan Värnamo - Hörle – Jönköping, resan tar drygt
60 minuter till Jönköping och 15 minuter till Värnamo.

Övrigt, Det förekommer idag pågående verksamhet inom och

i nära angränsning till det utpekade området. Ragn-sells AB har
sin verksamhet, vilket kan innebära konflikt med en
bostadexploatering i form av buller och lukt. Markföroreningar
har konstaterat på industrifastigheten från tidigare
sågverksamhet.
En del av LIS-området är beläget nära väg 846, samt järnvägen
mellan Värnamo och Jönköping med därtill hörande
bullerproblematik.

3.5.7 Södra Fyllen, västra stranden
Natur- och Kulturvärden, Det förekommer inga kända
fornlämningar inom det utpekade området, strax söder om
området finns en fornväg som idag lever kvar i form av en
skogsväg.

Sjön är ca 0,9 km2 stor och beräknas ha en strandlinje på 3,8
km. Södra Fyllen är idag oklassad. Dannäsån som rinner genom
sjön har en otillfredställande ekologisk status och tidsundantag
till 2021 har getts. Naturmiljön för det utpekade området består
främst av gran- och blandskog men i delar av öppen
jordbruksmark. Södra Fyllen med omgivningar förkommer i
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länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1995 avseende dess
botanik, odlingslandskap, slåttermark och lövskog som bedöms
ha ett högt naturvärde. Det är främst sjöns östra och södra
områden som berörs och därmed inte direkt det utpekade
LIS-området.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning, Topografiskt sätt
förkommer det utpekade området 5- 10 m över Södra Fyllens
vattenyta som ligger 145 m ö h. Bedömningen görs således att
det inte föreligger risk för översvämningsproblematik.

Jordartslagret enligt SGU översiktliga kartering består av morän
och för delar av området stundtals berg i dagen. Geoteknisk
bedöms grundförutsättningarna för området som goda. Delar av
området förekommer i högriskområde för radon och andra delar
bedöms ha en eventuell hög risk för radon.

Teknisk försörjning, Kommunalt verksamhetsområde finns
i Dannäs, Törestorp. Det utpekade området kommer kräva att
enskilt VA måste tillskapas. Det är eftersträvansvärt att
möjliggöra för gemensamhetsanläggning vid en eventuell
exploatering och önskvärt att även befintlig bebyggelse om
möjligt kopplas samman. En utveckling i enlighet med
planförslaget kommer kräva en VA-utredning.

Kommunikation, Väg 558 förekommer strax söder om

utpekat område. Här förekommer skolskjutshållplats. Närmst
kollektivtrafik förekommer i närbelägna Dannäs, Törnestorp
-samhälle, där buss 275 trafikerar sträckan Dannäs-Värnamo.
Resan tar ca 30 minuter till Värnamo stad.

Övrigt, Inom det utpekade området förekommer idag befintlig
bostadsbebyggelse och jordbruk i övrigt förekommer få kända
intressen.

3.5.8 St Gavlö, Bolmens nordöstra strand
Natur- och Kulturvärden, Bolmen är Sveriges tionde största

sjö och Smålands näst största, efter Vättern, och ingår i Lagans
huvudavrinningsområde. Sjön har ett maxdjup på 36 m och en
yta på 184 km2. För Bolmen föreligger ett utökat strandskydd på
200 m. Sjöns norra stränder består främst av ursvallade grunda
moränstränder med stor förekomst av vassbestånd. Sjön har
allmänt en mycket hög biologisk funktion och stor artvariation.
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Bolmen har bedömds med måttlig ekologisk status och en dålig
kemisk status. Tidsundantag för den ekologiska statusen har
satts till 2021 och för den kemiska till 2027. Den måttlig
ekologiska statusen har satts med avseende på näringsämnen,
övergödning. Den kemiska statusen bedöms inte uppnå god
status då gränsvärdet för ämnena arsenik och zink överskrids.
Runt Stora Gavlö finns flera gårdar med ädellövsträdsrikt
odlingslandskap som beskrivs i länsstyrelsens
Naturvårdsprogram från 1995. Ca 300 m från stranden i det
utpekade LIS-områdets närhet förekommer flera mindre
nyckelbiotopsområden avseende ädelsumpskog.
För det utpekade LIS-området förekommer det inga kända
kulturvärden. Omgivningarna kring Bolmen är dock rik på
gamla kulturmiljöer och lämningar. Inom det utpekade
LIS-området förekommer en f d småbåtshamn. Naturmiljön i
området är i huvudsak bestående av blandskog men det
förekommer en mindre öppen ”ängsyta” som håller på att växa
igen. I områdets södra del ligger en kommunal badplats och
något befintligt bostadshus förekommer i områdets norra del.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning, LIS-området är

beläget ca 145-150 m ö h och sjön Bolmen är belägen 141 m ö
h. För området anses inte föreligga översvämningsproblematik.
Jordarten för områden är morän och hållfastigheten bedöms
därav översiktligt som god. Enligt SGU befinner sig området
inom högriskområde för radon.

Teknisk försörjning, Det utpekade området kommer kräva att

enskilt VA måste tillskapas. Det är eftersträvansvärt att
möjliggöra för gemensamhetsanläggning vid en eventuell
exploatering och önskvärt att samverkan med vatten och avlopp
sker med befintlig bebyggelse i form av textilfabrik och
bostadshus i området. En utveckling i enlighet med planförslaget
kommer kräva en VA-utredning.

Kommunikation, Väg 519 förekommer strax väster om
LIS-området.

Övrigt, Bolmenområdet är av riksintresse för friluftslivet och
sjöns betydelse för besöksnäringen är stor. Exempel på
turistaktiviteter som sjön erbjuder är fritidsfiske, segling,
kanotning och bad. Detta tillsammans med många sevärdheter
gör Bolmenområdet populärt för sommarturister.
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Småbåtshamnar finns och likaså campingar. Inom
Bolmenområdet finns också ett stort antal fritidshus.
Sista helgen i juli varje år arrangeras Bolmendagen.
Bolmen, 2000 är ett samarbete kring den fysiska utvecklingen
runt Bolmen mellan kommunerna Gislaved, Ljungby Hylte och
Värnamo kommuner. St Gavlö är i bebyggelseanalysen utpekad
som utvecklingsområde, lämplig för komplettering av
bostadsbebyggelse.
Sunnaryd H C
H Bolmsö

C H
Bolmstad

C
Lökna
H
C H
Bolmen

Illustration som visar på campingar och kända
småbåtshamnar lokaliseringar runt sjön Bolmen. Lila cirklar symboliseras campingplats
och blåa cirklar småbåtshamnar.

I sjön bedrivs också yrkesfiske, och fisk från sjön finns att få i
anslutning till sjön. Yrkesfisket är bedömt som riksintresse. Som
en del i att tillgängliggöra Bolmen för fritidsfiske från Värnamo
kommun finns ett privat initiativ som tillsammans med
kommunen avser att anlägga en båtiläggningsramp i anslutning
till Gavlö badplats.
Vattnet i sjön försörjer flera kommuner i Skåne med dricksvatten
genom den s k Bolmentunneln.
Runt om sjön förekommer en rad olika campingplatser men
ingen inom Värnamo kommun; Bolmö Camping, Sjön Bolmens
camping, Bolmens camping och Löckna husvagnscamping. Det
förekommer även fler småbåtshamnar men ingen inom
Värnamo kommun; Sunnaryd, Kårehamn, Bolmsö, Bolmen
samhälle, Bolmstad och i Odensjö.

3.6. Värdefulla vatten ur
naturmiljösynpunkt
Inom ramen för det nationella miljömålet Levande sjöar och
vattendrag, har man ur ett regionalt och nationellt perspektiv pekat ut värdefulla sjöar och vattendrag. I Värnamo rör det sig om
följande sjöar och vattendrag: Härrån, Lagan, Vidöstern, Draven,
Bolmen, Flåren, Årån, Hindsen, Rusken och Osån.

3.7. Sjöar viktiga för fiske
Inom ramen för det nationella miljömålet Levande sjöar och
vattendrag, har värdefulla sjöar och vattendrag ur fiskesynpunkt
pekats ut. Av nationell betydelse är sjöarna Bolmen Vidöstern
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och Rusken av betydelse. Av regional betydelse är sjöarna:
Flåren, Furen, Lyen, Rymmen och Hindsen. Avseende vattendrag är följande vattendrag utpekade som värdefulla för fiske,
del av Lagan och Årån,
För sjön Bolmen föreligger ett riksintresse för yrkesfiske. Det
förekommer idag inga yrkesfiskare som utgår från kommunen.
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Karta: Vatten

Strandskydd 200 m
Värdefulla sjöar (fiske)
Grundvattenförekomst
Vattenförekomster Sjöar
Vattenförekomster Vattendrag
Kommunens prioriterade vattendrag

Vattendelare för huvudavrinningsområden

¥

Kommunens prioriterade sjöar (PRIO 1)
Kommunens prioriterade sjöar (PRIO 2)
Kommunens prioriterade grundvatten (PRIO 1)

0

5

10 km

Kommunens prioriterade grundvatten (PRIO 2)
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4. Teknisk
försörjning

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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4.1. Kommunens VA-planering
I Värnamo tätorter ansvarar kommunen för det allmänna
vatten- och avloppsystemet. Med avlopp menas både dagvatten
och spillvatten.
Kommunen har tagit fram en plan för kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, VA-plan, Värnamo kommuns plan för
vatten och avlopp som kommer att antas av
kommunfullmäktige under våren 2018. I planen har man satt upp
ett övergripande mål, Värnamo har som mål med kommunens
vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt
vatten idag och i framtiden.
Planen hanterar de tekniska anläggningar, system och skydd som
krävs för att upprätthålla friskt dricksvatten och vattenmiljöer
i kommunen. Planen har delats in i fyra delar. VA-plan, VAÖversikt, Dagvattenhandbok och VA-Strategi och i en till planen
kopplad åtgärdsplan.
Läs om kommunens ställningstaganden vattenförsörjningen i
planeringsstrategin, Långsiktig
& hållbar teknisk försörjning,
sid 129.

4.2. Vattenförsörjning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Till skillnad från
många andra livsmedel är vatten ett livsmedel som ingen klarar
sig utan. I Värnamo kommun finns 10 vattentäkter som dagligen
levererar vatten till kommunens 10 vattenverk. Värnamo
kommun använder enbart grundvatten för
dricksvattenproduktion.
Inom vattenskyddsområden gäller föreskrifter till skydd för
vattnet så att dess framtida funktion som vattentäkt inte hotas.
Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten,
bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel med
mera. Det finns 12 stycken vattenskyddsområden, VSO i
kommunen. Samtliga VSO är beslutade efter äldre lagstiftning,
den äldsta är från 1978 och gäller för Rydaholms vattentäkt och
den senaste är från 1996 och är gällande VSO för Hordas
vattentäkt. Det pågår ett arbete att se över och revidera alla
skyddsområden i enlighet med Miljöbalkens 7 kapitel. Först ut
är översynen av VSO för Forshedas vattentäkt som pågår.
Ett grundvatten håller ofta en bättre kvalitet och är mindre
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känslig för påverkan av olika föroreningar. När grundvattnet väl
blir förorenat så är det ofta svårt och tar mycket lång tid att bli
kvitt föroreningarna.
Det pågår ett arbete med att bygga ut överföringsledningar och
försörja Kärda, Forsheda och Bredaryd med vatten från
Ljusseveka Vattenverk i Värnamo. Anslutning av Kärda
beräknas ske under 2016 och Forsheda under 2017 samt
Bredaryd under 2018. Vattentäkterna i Forsheda och Bredaryd
planeras då att bli reservvattentäkter, medan skyddsområdet för
Kärda vattentäkt av allt att döma inte kommer att behållas.
Planer finns även att bygga överföringsledning och ansluta
Lanna.

Ljusseveka vattentäkt har stor kapacitet och försörjer snart

en stor del av Värnamos kommuninvånare med vatten.
Vattenförekomstens, Värnamo-Ekeryd, nuvarande kemiska och
kvantitativa status är god. Det bedöms finnas risk för att
förekomsten inte uppnår god kemisk status. Totalt finns det 266
förorenade områden inom förekomsten. Att E4:an går genom
hela förekomsten samt att den passerar under tre större tätorter
(Vaggeryd, Skillingaryd och Värnamo) bidrar till
riskbedömningen.
Reservvattentäkt till Ljusseveka är sjön Hindsen, arbete pågår
med att färdigställa utbyggnaden av vattenverk och ledningar för
att vid behov möjliggöra ett uttag från sjön. Kommunen håller
på att ta fram en Reservvattenplan som kommer redogöra
för framtida alternativ för kommunens huvudsakliga vattentäkt/
dricksvattenförsörjning. Likaså pågår arbetet med att ta fram en
Nödvattenplan, den plan som ska redogöra för hur olika delar
av kommunens verksamhetsområden ska försörjas med dricksvatten vid händelse att vattnet blir otjänligt eller att vattenbrist
uppstår vid långvarig torka.

4.3. Avloppförsörjning
Målsättningen med kommunens avloppsvattenhanteringen är att
avloppsvattnet störningsfritt ska kunna avledas från abonnent
(verksamheter och privatpersoner) till respektive
avloppsreningsverk. I avloppsreningsverken ska avloppsvattnet
renas från framförallt fasta partiklar, fosfor, organiskt material
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Läs om kommunens ställningstaganden för avloppsförsörjning i planeringsstrategin,
Långsiktig & hållbar teknisk
försörjning, sid 129

och kväve innan det släpps ut i recipienten.
I Värnamo finns 10 avloppsreningsverk som tar emot
avloppsvattnet från abonnenter i kommunen. Pålslunds
avloppsreningsverk är kommunens största reningsverk. Verket
togs i drift 2015. Här renas avloppsvattnet från Värnamo samt de
mindre samhällena Hånger, Åminne, Tånnö, Nederby, Lindstad
och Hörle samt bebyggelsen utefter Vidöstern. Här renas ca
70 % av allt avloppsvatten i Värnamo kommun. Under 2016
kommer Kärda att anslutas till Pålslunds. Under 2017 kommer
avloppsvattnet från Forsheda och under 2018 avloppsvattnet
från Bredaryd att via överföringsledningar avledas till Pålslund
i Värnamo. Överföringsledningar till Bor planeras 2019 och
Lanna efter 2020.

4.4. Enskild VA-försörjning
De fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhets- och
avtalsområden har enskild VA-försörjning. Där
verksamhetsområde inte är inrättat är det fastighetsägarens
skyldighet att ordna VA-försörjningen. Enligt Lag om allmänna
vattentjänster har kommunen skyldighet att inrätta
verksamhetsområde för VA om det behöver anordnas i större
sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön.
Dåligt fungerande avlopp leder till risker för smittspridning till
yt- och grundvatten samt utsläpp av övergödande ämnen till våra
sjöar och hav.
VA-försörjningen kan ordnas för varje enskild fastighet eller
som samfällighet då flera fastigheter går ihop och bildar en
gemensamhetsanläggning.
Läs om kommunens ställningstaganden för dagvattenhantering i planeringsstrategin,
Långsiktig & hållbar teknisk
försörjning, sid 129.

4.5. Dagvattenhantering
Dagvatten bildas av nederbörd i form av regn och smältvatten
vilket rinner på mark, i diken eller genom ledningar till
recipient. Det som speciellt karaktäriserar dagvattnet är att
flödena varierar kraftigt beroende på väderförhållandena.
Målsättningen med hur dagvattnet ska hanteras är att undvika
översvämningar och skador i byggnader samt att
föroreningsutsläppen till recipienterna begränsas. Dagvatten
från hårdgjorda ytor inom kommunalt verksamhetsområde för
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dagvatten avleds till det allmänna dagvattensystemet eller tas
omhand lokalt inom fastigheter eller genom samfällighetsanläggningar. Kommunen som huvudman är ansvarig för dagvattenhanteringen inom verksamhetsområde.
En del av kommunens VA-plan utgörs av
Dagvattenhandboken. Handboken redogör för ansvar och
rollfördelning kring dagvattenfrågan samt för kommunens
planering och exploatering avseende dagvattenfrågan inom
befintlig bebyggelse såväl som för exploatering och planering av
nya områden.
Det är viktigt att kunna hantera dagens extrema
nederbördstillfällen, skyfall och den ökande nederbörd som kan
förväntas i framtiden. Att planera för och anordna särskilda
”vattenvägar” och översvämningsbara platser där vattnet kan
avledas till vid mycket kraftiga regn utan att orsaka skador på
bebyggelsen är nödvändigt. En skyfallskartering har för detta
ändamål gjorts för Värnamo stad och liknande kommer tas fram
för övriga tätorter i kommunen.

4.6. Avfallshantering
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om
hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter, för
människors hälsa och för miljön. Kommunen ska besluta om en
renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter) som ska innehålla
uppgifter om åtgärder för att minska avfallets mängd och f
arlighet. För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa
får tas ut på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller
annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Såväl
renhållningsordning som avgifter ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Värnamo kommun har under 2017 för avsikt att ingå i ett
avfallssamarbete med kommunerna GGVV (Gnosjö Gislaved
Vaggeryd och Värnamo) och bilda ett kommunalförbund,

Kommunalförbund - Samverkan Återvinning och Miljö
(SÅM). Förbundets ändamål är att bära det kommunala
renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt
bidra till en hållbar utveckling i regionen. Syftet är vidare att
möjliggöra för ökad service och en hållbar verksamhet då
förbundet möjliggör stordriftsfördelar, bättre kunskap och
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Läs om kommunens ställningstaganden kring avfall i
planeringsstrategin, Fokus på
återvinning, sid 133.

kompetens vilket kan bidra till bättre ekonomi och i det långa
loppet till en god miljö. Gislaved och Gnosjö startar den nya
avfallshanteringen vid halvårsskiftet 2018, Värnamo under 2019
och Vaggeryd 2021. Anledningen till att genomförandet sker
vid olika tidpunkter är för att respektive kommun har avtal om
sophanteringen som måste fullföljas. I Värnamo 2019 - 2020
beroende på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31.

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2022, avfallsplanen avser att skapa en
gemensam plattform för kommunalförbundet och dess
medlemskommuner.

Under planperioden avses källsortering av matavfall införas
samtidigt som fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper via så kallade fyrfackssystem. Fastighetsnära
insamling (FNI) innebär att förpackningar och tidningar
samlas in hos hushållen. Detta innebär utökad service för
hushållen då de inte längre behöver åka till en
återvinningsstation för att lämna sina förpackningar och t
idningar.

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en

av kommunens mer besökta platser där grövre avfall samt farligt
avfall kan lämnas. Det finns tre ÅVC i Värnamo kommun. ÅVC
finansieras av hushållens avfallstaxa. Vid de flesta ÅVC kan
även verksamhetsavfall lämnas från mindre företag mot avgift.
I Bredaryd och Rydaholm är öppettiderna begränsade och man
kan lämna 10 fraktioner avfall. För kommunens största ÅVC,
Stomsjö som är lokaliserad 5 kilometer väster om Värnamo kan
20 fraktioner lämnas samt farligt avfall.
Det finns 16 återvinningsstationer i kommunen där
förpackningar samt returpapper samlas in. Det är Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI AB) som ansvarar för dessa och
för omhändertagandet av insamlat material.
Återvinningsstationer finns i Värnamo tätort, Forsheda,
Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.
Införandet av FNI kommer sannolikt att minska betydelsen av
återvinningsstationerna i kommunen men de befintliga kommer
behövas även i framtiden då processen att införa FNI kommer
vara lång och då alla hushåll inte kommer anslutas.
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4.5 Energi
Det finns idag i kommunen i huvudsak två
uppvärmningsalternativ för bostäder och verksamheter.
Anslutning till fjärrvärme eller uppvärmning genom egen
anläggning vilken idag i mycket i stor utsträckning utgörs av
värmepumpar. En liten del av fastigheterna i kommunen idag
värms upp enbart av olja eller direktverkande el.
Det förekommer tre olika former av värmepumpar i
kommunen, bergvärme som är den vanligaste, jordvärme och i
en liten utsträckning även sjövärme. De två förstnämnda är
anmälningspliktiga då det föreligger en ökad risk att
förorena grundvatten vid anläggning av värmepump.Inga
anläggningar tillåts därav inom vattenskyddsområden. Detta
innebär bl a att man inte tillåter berg- och jordvärme för flera
fastigheter i Värnamo stad eftersom stora delar av staden är
inom vattenskyddsområde för Ljusseveka vattentäkt.
Det kommunalägda bolaget Värnamo energi AB svarar för
produktion av fjärrvärme och fjärrvärmenätet i Värnamo.
Stora delar av Värnamo stad är utbyggt med fjärrvärmenät. Nätet i Värnamo stad försörjs av ett värmekraftverk, Värnamoverket som eldas med biobränsle. Tillkommande förtätningar,
framförallt flerbostadshus och industrietableringar kopplas i stor
grad till fjärrvärmenätet. I Rydaholm finns sedan tidigare ett
utbyggt fjärrvärmenät på östra sidan om riksväg 27.
Som ett steg i ett fossilfritt samhälle gör Värnamo energi AB,
satsningar på att utveckla ett så kallas närvärmenät i övriga
tätorter i kommunen. Närvärme kallas det nät utanför Värnamo
stad där det finns en egen
produktion i form av en pelletspanna som försörjer näten.
Närvärme är ett effektivt och klimatsmart
uppvärmningsalternativ av såväl bostäder såsom för
industrifastigheter. För Lanna kommer närvärme att tas i drift
under 2017 och kommer initialt att försörja ett flertal
industrifastigheter med närvärme. I Bor, Forsheda Bredaryd
planeras driftsättning av närvärme under 2018, ett antal industrifastigheter och villor utmed kulvertsträckningen planeras
inledningsvis att försörjas av närvärme .
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Läs om kommunens ställningstaganden kring energi i planeringsstrategin, Kommun med
Fokus på förnyelsebar energi,
sid 135.

Trenden med att nya hus blir alltmer energisnåla och alternativa
uppvärmningsmetoder gör att vissa områden, framför allt ny
villabebyggelse inte kommer kunna anslutas till fjärrvärme på
grund av bristande lönsamhet.
På senare år har många fastigheter framförallt på landsbygden i
Värnamo valt att installera solfångare som producerar värmeenergi. En utveckling som troligtvis kommer öka och många av
våra tak kommer troligtvis i framtiden nyttjas för energiproduktion.
Läs om kommunens ställningstaganden kring elförsörjning i
planeringsstrategin, Långsiktig
& hållbar teknisk försörjning sid
129.

4.6 El
Regionnätet som försörjer kommunen med el består av 130kV
luftledning vars ledningskoncession E.ON elnät AB svarar för
idag. Regionnätet matar kommunen från Anderstorp i väster och
från Ljungby i söder till fördelningsstationen, Värnamo norra.
Delvis sker matning av kommunen även med 50 kV ledning
söderifrån, från Rydaholm och från Lagan. Från fördelningsstationen Värnamo norra transformeras strömmen ned och förs ut
på de lokala elnäten.
Värnamo kommun består i huvudsak av två nätkoncessionsområden, Värnamo energi AB och för övriga kommunen E.ON.
Elnät AB. Värnamo Energis nätkoncessionsområde matas från
station Värnamo NÖ, Värnamo Ö samt Värnamo V. Från
sistnämnda matas stationen med egenproducerad el. Från dessa
fördelningsstationer matas el ut på lokalnäten och transformeras ner till kund. I kommunen är E.ON Elnät AB och Värnamo
Energi AB de stora aktörerna när det gäller eldistribution. Det
kommunalägda bolaget Värnamo Energis AB har som
ambition att producera egen miljöriktig elkraft. Förutom den el
som producerar i det egna bioeldade
kraftvärmeverket i Värnamo som stod klart i december 2014
producerar man även vindenergi i två vindkraftverk i Vallerstad
och två utanför Reftele.
Det lokala elnätet består i huvudsak av markkabel.
Regionnätet består i huvudsak av luftledning men dragningen
av dessa tangerar inte i huvudsak bostadsbebyggelse eller annan
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känslig bebyggelse och man ser
idag inget behov av att markförlägga kablarna med ett undantag
för luftledningen 50 kV Lagan.
Ledningen har tidigare gett upphov till konflikt vid utbyggnadsplaner för staden vilket har lett till
att ledning har flyttats. I framtiden
kan det finnas ett behov av att
gräva ner ledningen för sträckan
förbi och genom Värnamo stad.
Kommunen ingår i nätområde 4
på gränsen till nätområde 3 i norr.
Stamnätet ansvarar och förvaltar
Svenska kraftnät för och dessa
ledningar är av riksintresse. För
Värnamos dels finns i nordöst vid
kommungränsen till Sävsjö
kommun en 400kV
ledning som är av riksintresse.

Koncessionsområde

Sydvästlänken kommer vid färdigställandet vara en betydelsefull kraftledning i det svenska stamnätet. Svenska kraftnät

bygger och förvaltar ledningen. Den kommer vid driftsättning
binda samman mellan-Sverige med södra-Sverige. Sträckan
mellan Nässjö- Värnamo är en 400 kV växelströms luftledning
i befintlig ledningsgata. Sträckan mellan Värnamo och Hurva/
Skåne kommer förläggas som markkabel. Ledningen som helhet
planeras att tas i drift under 2018. För Värnamo kommuns del
innebär utbyggnaden att den matning som man tidigare haft från
Nässjö genom 220 kV ledning inte längre finns kvar vilket gör
kommunens elförsörjning mer sårbar.
Solceller omvandlar solenergi till el. Att installera
solcellspaneler på eget tak blir allt populärare som komplement
till att köpa hela sin elförbrukning av elbolag. Fler väljer att
solcellspaneler på tak för att i större grad vara självförsörjande
och då det föreligger en ekonomisk vinning. Även i Värnamo
kommun har intresset ökat för solceller och flera anläggningar
har byggts. Kommunen har även i det kommunala husbeståndet
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Kartbild över Värnamo energi koncessionsområde.
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valt att installera solcellspaneler, bland annat på
Gummifabriken, Nylunds förskola, FIGY Finnvedens
gymnasieskola och äldreboendet Linneberg. Allmänt utgör taken
i den befintliga bebyggelsebeståndet i kommunen en outnyttjad
potential för en solcellsutbyggnad.

4.7 Förnybar energi
Jönköping har satt upp som regionalt mål att länet ska vara ett
Plusenergi län till 2050. Det betyder att behovet av energi ska
minska och att produktionen av förnybar energi ska ge ett
överskott. För detta mål har man tagit fram en Klimat och
energistrategi, 2010 som utöver det övergripande målet tar
upp delmål för länet avseende energi.
Det finns 2017 två upprättade vindkraft-verk i kommunen och
två ytterliga är under etablerande vid Ruskens syd östra del,
Skuggebo.
Energimyndigheten har pekat ut ett område i kommunen som av
riksintresse för vindkraftsetablering, vindbruksriksintresse.
Området är i stora delar beläget på den landtunga som skiljer
sjöarna Furen och Flåren åt.
En av det kommunalägda bolaget Värnamo Energis AB mål är
att all energi och el man säljer ska vara förnyelsebar sådan. Idag
är den el man förmedlar främst vattenkraftsproducerad men även
i viss del vindkraftsproducerad och producerad från bioeldad
kraftvärmeverk.
Den energi som solen ger oss, solenergi och som vi idag
utvinner energi från med hjälp av i värmepumpar/solceller/
paneler spelar idag en stor roll i kommunens energiförsörjning .
I framtiden förväntas den spela en än större roll. Troligtvis
kommer utveckling främst ske småskaligt för enskilda
fastigheter och verksamheter vilket inte innebär att mark
behöver tas i anspråk för energiförsörjning från solen.
Läs om kommunens ställningstaganden kring energi i planeringsstrategin, Kommun med
Fokus på förnyelsebar energi,
sid 135.
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5. Säkerhet,
klimat och energi

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER

49

Kommunen är vid planläggning skyldig att se till att marken
är lämpad för den föreslagna markanvändningen utifrån bland
annat hälsa, risk och säkerhet. Enligt 11 kap PBL ska
länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan
om beslutet kan antas innebära att bebyggelse blir olämplig
med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt
risken för olyckor.

5.1. Elektromagnetiska fält

Läs om kommunens ställningstaganden kring strålning
i planeringsstrategin, Miljö &
hälsosäker kommun sid 143.

Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under
myndighetens referensvärden finns inga säkerställda
hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av
forskningsresultat konstaterat. Därför har flera myndigheter,
däribland folkhälsomyndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten och
arbetsmiljöverket, i Sverige enats om en försiktighetsprincip
som innebär att man långsiktigt bör undvika förhöjd exponering
för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.
Myndigheternas rekommendationer avseende magnetfält från
kraftledningar som gäller samhällsplanering och nybyggande är
att om det kan göras till rimliga kostnader bör följande beaktas:
Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och
elektriska anläggningar så att exponering för magnetfälten
begränsas.Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om
det finns alternativa placeringar. Sträva efter att begränsa fält
som avviker starkt från vad som kan anses normalt i befintliga
hem, skolor och på arbetsplatser.
Strålskyddsinstitutet rekommenderar dessutom ett gränsvärde
under 0,4 uT vid vilket värde man inte ser någon rikshöjning.

5.2. Buller
I dagens samhälle är buller ett stort miljö- och
folkhälsoproblem. Med buller menas oönskat ljud som påverkar
hälsa och livskvalitén. Studier visar att en längre tids exponering
för höga bullernivåer har stora effekter for hälsan och därmed
också for samhället. Två exempel på bullerrelaterade effekter
är sömnstörningar och nedsättning av förmåga till inlärning och
prestation. Buller kan komma från olika källor som till exempel
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Läs om kommunens ställningstaganden kring buller i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker kommun sid 143.
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industriverksamhet, tågtrafik och biltrafik eller
som en oavsiktlig biprodukt i mekaniska utrustninga som fläktar.
Buller mäts vanligen i enheten dBA.

Trafikbuller 2006
< 40 dB
40-45 dB

¥

45-50 dB
50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
> 65 dB

0

Trafiken är den största bullerkällan i Värnamo
kommun. Det finns en övergripande
kartläggning från 2006 som redogör för buller
från trafik på vägar. Det föreligger ett stort
behov av at aktualisera kartläggningen och se
över kommunens underlag och verktyg för
buller vid planering. Buller kommer främst från
E4 och väg 27. Även järnvägstrafiken genom
kommunen ger upphov till buller och den
omlastning av gods som sker på den i Värnamo
stad centralt belägna ranchergården.

Från och med 2015 har en ny förordning (SFS
2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
5
10 km
trätt i kraft. Förordningen innehåller
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av
om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i
plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked.
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
En ny vägledning har getts ut med riktvärde för buller från
trafik på skolgård. På ny skola, förskola och fritidshems gårdar
som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn,
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. På äldre skolgård som exponeras för
buller från väg- och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta
bullernivån 55 dBA underskridas på de delar av gården som är
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
Förutom trafikbuller har kommunen en rad olika verksamheter
som ger upphov till buller. De verksamheter som idag utgör ett
problem är främst ett antal spridda skjutbanor, en motorbana vid
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Stomsjö och två verksamheter som sysslar med flisning i
Värnamo stad, Stena recycling samt Värnamo energi AB.
Naturvårdsverket har en vägledande roll för olika former av
verksamhetsbuller såsom buller från skjutbanor, vindkraft,
motorbanor och byggplatser. Naturvårdsverket har ansvar för
att samordna myndigheternas arbete med omgivningsbuller och
myndigheten har tagit fram nationella riktvärden som bland
annat kommunen ska förhålla sig till vid planering.

5.3. Radon
De geologiska förutsättningarna i Värnamo medför generellt
normala till höga radonrisker. Radon utgör en olägenhet för
människors hälsa då radon är skadligt för lungorna. Om radonhalten inomhus överstiger 200 Bq/m3 anses den utgöra olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken och Folkhälsomyndigheten.
SGU, Sveriges geologiska undersökningar,
rekommenderar att kommuner har en karta som visar på
områden med särskilt hög radonrisk (högriskområden). Hög risk
föreligger i bl a i kommunens sydvästra del, i Värnamo stad, i
Bor och söder ut längs med sjön Furen, i kommunens sydöstra
del samt utmed sjön Ruskens östra del.
Det finns några olika källor till att förhöjda halter av radon,
föreligger, jordart, berggrund, byggnadsmaterial och vatten.
Radon finns naturligt i jordlager och berggrund och radongas
kan tränga in i en byggnad. Hur mycket radon som kommer in
beror på vilken mark byggnaden står på och på byggnadens
konstruktion. Radon kan också komma från
byggnadsmaterialet. Alla byggnadsmaterial av sten innehåller
radium och avger radongas, men ofta i mycket små mängder.
Ett undantag är en särskild lättbetong, så kallad blå lättbetong,
som avger radongas i större mängder. Grundvatten kan innehålla
höga halter av radon som följer med vatten från sprickor i berget. Ytvatten innehåller däremot nästan inget radon alls.
Det kommunala dricksvattnet i Värnamo kommun som
genomgående är grundvatten innehåller inte radon, men vatten
från egna bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla
radon som med vattnet följer med in i bostaden.

52

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Läs om kommunens ställningstaganden kring radon i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker kommun sid 143.

Läs om kommunens ställningstaganden kring risker i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker kommun sid 143.

5.4. Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark,

byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till
mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors
hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i
miljöbalken. Inom kommunen finns ett flertal verksamheter
såsom bensinstationer, gjuteri, gummiindustri, golfbana och
lantbruk som räknas hit och som kommunen har tillsyn över.
Från de flesta miljöfarliga verksamheter bör ett riskavstånd
upprätthållas både för riskhänsyn för människor och miljö men
även för att inte riskera respektive företags möjligheter att bedriva sin verksamhet. Det förekommer idag inga allmänna riktlinjer
för riskavstånd att förhålla sig till vid planering utan vad som
utgör ett tillräckligt avstånd får avgöras från fall till fall.
Några verksamheter inom kommunen omfattas av
Seveso-lagstiftningen då dessa hanterar kemikalier som är
förenade med stora risker för miljö och människor. Värnamo
energi AB har två gasolstationer, Norregård och Västra i
Värnamo stad som omfattas av lagstiftningen. Det förekommer
även ett par bergtäkter där omfattande sprängning sker med
sprängämne som därav omfattas av Seveso-lagstiftningen.
Kommunens har gjort en enkel inventering av kända Riskobjekt
som vid händelse skulle innebära en risk för sin omgivning.
Inventeringen gör inte anspråk på att vara komplett utan behöver
kompletteras och hållas aktuell. Kommunens förteckning av
kända riskobjekt ger en indikation vid planering och
exploatering att risk föreligger och hänsyn kan behövas tas.
Definitionen för kommunens bedömda riskobjekt är att en
händelse på detta objekt skulle kunna påverka omgivningen,
100 – 150 meter från objektet och föranleda ett
varningsmeddelande. Riskobjekten är indelade i följande slag:
•
•
•
•

Brand (bensinstationer med hänsyn till när tankbilen är där)
Kemikalier (ytbehandlingsindustrier)
Gasol (gasol och gasflaskor)
Rök (plastindustrier, stora lager och upplag med mycket
brännbart. Observera att ett möbelvaruhus kan ge mycket
rök vid en brand)
• Övrigt (risk för sprängolycka)
Drivmedelsstationer är viktiga för befolkningen och för
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näringslivet i kommunen. I Värnamo finns 2017, 10 stycken
drivmedelstationer fördelade främst till kommunens större
tätorter. Tillräckliga ytor måste avsättas i samhällsplaneringen
för detta viktiga samhällsbehov, med hänsyn taget till framtida
drivmedelsstandarder för förnybara, gasformiga drivmedel likväl
som för alkoholer och el med nya eller förändrade
säkerhetsaspekter. MSB har tagit fram riktlinjer avseende ny
bebyggelse i anslutning till drivmedelstation. Riktvärdet för
avstånd mellan objekt (där människor stadigvarande vistas) och
utrustning vid hantering för brandfarliga vätskor ska vara minst
25 m. Vid ny etablering ska utredning av risker alltid göras.

Djurhållning kan innebära olägenhet i from av lukt, buller,

flugor m m och i vissa fall vara jobbigt för allergiker. Plan- och
bygglagen (PBL), reglerar frågan om djurhållning vid bebyggelse då fråga är om nybyggnad. Vad avser just djurhållning i
närhet av bebyggelse träder även miljöbalken (MB) och dess
bestämmelser in. PBL och MB kan därmed sägas komplettera
varandra genom att PBL möjliggör exploatering medan MB
reglerar hur verksamheten får bedrivas. Det saknas uttryckliga
lagstöd och därmed tydliga
avståndsangivelser för hur nära djurhållning ny bebyggelse får
uppföras.
Den kraftiga och snabba ökningen av antalet hästar och det
faktum att hästarna nu i allt större utsträckning finns i tätortsnära
miljöer har skapat problem för tillämpningen av PBL och MB.
Denna utveckling ställer och har ställt stora krav på
bedömningar inför detaljplanering och bygglovgivning, men
framförallt visat att vägledningar och andra
lagtolkningsdokument utgivna av centrala myndigheter behöver
omarbetas.

5.5. Farligt gods
Transporter av farligt gods är en nödvändig del av samhället
som bland annat innefattar drivmedel, visst sjukvårdsmateriel
och sprängmedel som används till byggprojekt med mera. En
växande befolkning medför även en ökad förbrukning av farligt
gods och ett ökat behov av transporter. Den mängd mark som är
lämplig bygga bostäder på minskar och i dagsläget ligger en del
av den mark som är tillgänglig i närheten av vägar och järnväg
där det transporteras farligt gods.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring farligt gods i
planeringsstrategin, Miljö &
hälsosäker kommun sid 143.
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Det finns idag inga tydliga nationella
riktlinjer för farligt gods inom
planeringsområdet och sedan
hälsa- och säkerhetsbegreppet fördes
in i PBL finns ett behov av en
gemensam inriktning i framför allt
vad gäller risk och säkerhetsfrågor.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser i
rapport framtagen 2016,

Riktlinjer för planläggning intill
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Tabell som redogör för länsstyrelsernas rekommendationer
avseende avstånd från farligt godsled för olika typer av markanvändning. För avstånd från markanvändning motsvarande
odling, friluftsliv, trafik och parkering se grön färg, för markanvändning motsvarande industri, kontor och lager se blå färg
och för mer känslig markanvändig såsom bostad, och verksamhet där människor stadigvarande uppehåller sig se sandfärg.

riskerna ska beaktas vid framtagande
av detaljplaner inom 150 meter från
väg och järnväg där det transporteras
farligt gods. Avses bebyggelse eller
verksamheter lokaliseras inom 150
150
meter
meter från en väg eller järnväg som
används för transporter av farligt gods
eller från bensinstationer och om risk föreligger ska en
riskanalys vara ett av underlagen vid planering. I vilken
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur
riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget.
Länsstyrelserna i Norrbotten, Västra Götaland och Skåne
använder samma principer som rapporten i rekommendationer
för respektive län.
Länsstyrelsen kan besluta om så kallad vägvalsstyrning. Det
innebär att Länsstyrelsen ger rekommendationer på vilka vägar
inom länet som ur trafiksäkerhetssynpunkt anses lämpliga att
använda för farligt gods. I samverkan med angränsande län har
Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställt rekommenderade vägar
för transporter av farligt gods. Bestämmelserna avser
genomfartstrafik med farligt gods på det statliga vägnätet i länet.
Primära transportvägar för farligt gods genom kommunen är E4,
riksväg 25, riksväg 27, väg 127 och väg 153. Stora mängder
farligt gods transporteras dagligen genom kommunen. Större
delen av transporterna sker på de primära transportlederna och
på järnvägen, liten andel går genom tätorterna.
Kommunen kan även välja att för kommunens behov besluta om
vägvalsstyrning genom att besluta om sekundära transportvägar.
Värnamo kommun har idag inga rekommenderade vägar för
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farligt gods. Det innebär att kommunen har transport av farligt
gods på alla våra genomfartsvägar och att flödet följer ”normalt
lastbilsflöde”. Det transporteras utan jämförelse mest olja och
bensin inom kommunen men även övriga farliga ämnen och
där transport av gas innebär störst risker för människors hälsa.
Gröndalsleden som ger tillträde till Norregård och Margretelund
verksamhetsområden i norra Värnamo samtidigt som leden
avlastar trafik på Malmö vägen och Lagastigen är en lämpad
transportled för farligt gods likaså Ljussevekaleden som
förbinder väg 127 i öster och väg 151 norr om Värnamo samt
avlastar trafiken på Lagastigen.
Utöver att utgöra en risk för miljön medför farligt gods risker för
kommuninvånarna särskilt vid passager igenom
tätbebyggda områden och förbi byggnader med många
människor. För kommunen föreligger en särskilt risk att
dricksvattnet för våra tätorter kan bli förorenat. Flera av
kommunens vattenskyddsområden, VSO förekommer utmed
primära transportvägar för farligt gods. Risk föreligger främst
för vattentäkterna för Värnamo, Bredaryd och Rydaholm.
Passager över Lagan samt E4 sträckning som i stora delar sker
över grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd som är den
förekomst som försörjer stora delar av Värnamo kommun med
dricksvatten utgör en särskilt betydande risk.

5.6. Översvämning/erosion/skred
Risken för ras och skred förekommer huvudsakligen inom

områden med finsediment ( i silt- och framförallt lerjordar) och i
anslutning till sjöar och vattendrag men även faktorer som
lutning och växttäcke spelar in. Klimatet och människans
ingrepp i naturen förändrar också markens stabilitet och under
årens lopp kan därför säker mark bli osäker.
För Värnamo kommuns del är förutsättningar för att skred och
erosion ska ske främst utmed Lagan och Vidösterns stränder.
Stora delar av strandlinjen är även bebyggt vilket innebär
ökade konsekvenser vid eventuella ras och skred. Värnamo
kommun saknar en sammanhängande kartering för kommunen
och för Värnamo stad som fastställer förutsättningarna för ras
och skred. Det finns geotekniska undersökningar av olika
kvalité och detaljnivåer för stora delar av Värnamo stad. Dessa
är inte digitaliserade.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring översvämning,
erosion och skred i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker
kommun sid 143.

Fem olika svenska myndigheter har samordnad information om
ras, skred och erosion. Statens geotekniska institut (SGI),
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
Lantmäteriet (LM) tillsammans tagit fram vägledning för
bedömning av risker för skred, ras och erosion och flera
webbaserad karttjänster.

Lagans flöde berör stor del av kommunens vattendrag och sjöar
då dessa är sammanlänkade i ett system. Ett dammbrott norr
om kommunen eller stora flöden, ett så kallat 100-årsflöde
(100-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år)
påverkar därav många av kommunens sjöar och
översvämningsrisken utmed dessa stränder. Underlag för
dimensionerade flöden i Lagans vattensystem har tagits fram av
MSB med dimensionerade beräknade högsta nivåer vid ett så
kallat 100-årsflöde och berör förutom Vidösterns stränder även
Furen, Flåren och Bolmen.

Värnamo stad har vid några tillfällen drabbats av betydande
marköversvämningar på grund av höga vattennivåer i Lagan.
Den senaste översvämningen inträffade i samband med en
period med betydande nederbördsmängder under sommaren
2004. Tidigare översvämningar har inträffat under vår och
snösmältningsperiod. Även efter 2004 har Lagans nivå vid några
tillfällen varit i närheten av den s k kritiska nivån. Flera
åtgärder har genomförts för vattendragets väg genom staden
vilket påskyndar passagen. Vallar har byggds och likaså
backventiler.
EU antog 2007 ett översvämningsdirektiv vars syfte är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet. MSB är den myndighet som har ansvarar för
arbetet.
MSB (myndigheten för skydd och beredskap) har 2015
genomfört en kartläggning, översvämningskartering för
Värnamo som är ett av 18 områden i Sverige där risken för
negativa konsekvenser på grund av översvämning är stor.
Hotkartorna är utdrag ur karteringen för Lagan och visar
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översvämningens utbredning och vattendjup för ett
klimatanpassat 100-årsflöde.
Historiskt sett finns det även kännedom om att både Storån
genom Forsheda tätort samt att bäcken genoms Bors tätort har
svämmat över. Det saknas översvämningskartering över dessa
vattendrag men hänsyn bör tas till översvämningsriskerna vid ny
bebyggelse.

5.7. Markföroreningar
Olika typer av verksamheter har gett upphov till att föroreningar
spridits till omgivningen. Förorenade områden kan vara mark,
grundvatten, ytvatten, sediment men även byggnader och
anläggningar. Genom länsstyrelsens inventering av potentiellt
förorenade områdena har många objekt i kommunen
registreras. Att objektet registrerats behöver inte betyda att
området är förorenat utan endast att verksamhet pågår eller har
bedrivits där som kan medföra föroreningar.
Alla potentiellt förorenade och/eller förorenade områden finns
registrerade i en databas hos länsstyrelsen. Den uppdateras efter
undersökningar, åtgärder eller då klassningen ändras av annan
anledning. Av de 534 stycken registrerade potentiella
markföroreningar i kommunen har det för 8 % (44 stycken)
gjorts en riskbedömning. Riskbedömning av förorenade
områden genomförs enligt en nationell metodik som resulterar i
en riskklassning, MIFO (Metodik för Inventering av
Förorenade Områden). Bedömningen görs i två faser: fas 1
omfattar endast en sammanställning av känd kunskap medan fas
2 också innebär att undersökningar och analyser, ofta i flera steg,
genomförs. I båda faserna görs en sammanvägd bedömning av
föroreningarnas farlighet för hälsa och miljö, hur
förorenat objektet är, hur snabbt föroreningar kan spridas, risken
att människor utsätts för föroreningarna och områdets skyddsvärde. Bedömningen resulterar i en riskklassning i fyra klasser,
från riskklass 1 – mycket stor risk till riskklass 4 – liten risk.
I kommunen finns det flera platser där man inom MIFO
metodiken har gått vidare till fas 2 och där man genom
undersökningar och analyser har kunnat konstatera
markföroreningar.
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Naturvårdsverket har genomfört en branschkartläggning där
gemensamma branschklasser infördes som baserades på
bedömningar av det aktuella objektet utan utifrån bransch.
I och med branschkartläggningen har de mest farliga områdena/
branscherna identifierats där man kan anta att ett
efterbehandlingsbehov kan vara stort. I
branschkartläggningen gjordes en riskklassning, benämnd BKL,
branschklass. I Värnamo står metallindustrisektorn för störst
antal objekt och sektorn domineras av verkstadsindustrier som

Namn

Fastighet

MIFO

Riskklassning VSO

Övrigt

Värnamotvätten

Sarven

0

0

Pågående
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0
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Bor 1:195

2

2

Nej

Forshedaverken

Forsheda Kvarna-

2

2
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gård 1:7
Carlssons Trä AB

Ingabo 1:12
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kan använt sig av klorerande lösningsmedel samt anläggningar
för ytbehandling av metaller eller båda verksamheter samtidigt.
Kemi-industrisektorn är en annan i antal representativ bransch
där bland annat gummifabriker, tillverkning av plaster,
färgindustri och kemtvättar igår. Skogsindustrisektorn finns även
representerad i kommunen och utgörs av sågverk (doppning av
trä och endast sågverk verksamhet)
träimpregneringsanläggningar, ytbehandling trä
(möbelsnickerier). Andra sektorer av betydelse för kommunen är
trafik( drivmedel och bilbård)- och avfallssektorn(bl a deponier).
I Värnamo kommun bedöms följande kända markföroreningar
ha en särskild avgörande betydelse i planeringssammanhang då
typen av förorening, platsen för den kräver speciell hänsyn och
stora resurser för att efterbehandla.

5.8. Luftkvalitet MKN
Inom EU finns olika regelverk för luftföroreningar och
luftkvalitet som ska tillämpas i medlemsländerna.
Miljökvalitetsnormerna utgår från EG-direktivet om
luftkvalitet och renare luft i Europa. Detta direktiv har i
Sverige införts genom miljöbalken och
luftkvalitetsförordningen. I Sverige är inte problemen med
bristande luftkvalitet så stort. Miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid och/eller partiklar PM 10 överskrids emellertid
(eller har överskridits) i ett 20-tal tätorter i landet. Bland dessa
finns inte Värnamo. Luftsituationen i Värnamo är generellt sett
god och miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att
överskridas i dagsläget.
Den dominerande källan till luftföroreningar är vägtrafiken.
Trånga gaturum med omgivande hög och tät bebyggelse kan
medföra dålig ventilation av gaturummet och därmed lokalt
höga föroreningshalter. Andra källor är panncentraler och
småskalig vedeldning. Utsläppen från uppvärmning i
kommunen är små eftersom stora delar av tätorterna idag värms
med fjärrvärme eller värmepumpar.
Kvävedioxid är i sig en hälsoskadlig förening men den är även
en viktig markör för andra luftföroreningar från till exempel
bilavgaser. Partiklar är en av de luftföroreningar som medför
störst hälsoproblem i svenska tätorter. Partiklarna i luften har
varierande storlek och form olika kemisk sammansättning, och
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kommer från olika källor. Ett vanligt partikelmått är PM10, som
förenklat uttryckt är massan av hälsovådliga partiklar per
kubikmeter luft.

5.9. Klimatanpassning
Läs om kommunens ställningstaganden kring klimatanpassning i i planeringsstrategin, En
klimatanpassad kommun sid
141.

Senare justeringar av plan- och bygglagen har inneburit ett ökat
kommunalt och statligt ansvar att ta hänsyn till klimatrelaterade
risker vid planläggning och tillståndsgivning. Risken för olyckor
orsakade av ett förändrat klimat är viktiga allmänna intressen att
ta hänsyn till. Den kommunala fysiska planeringen är ett viktigt
redskap i processen att planera och anpassas samhället till
ändrade klimatförhållanden. Klimatanpassning i den fysiska
planeringen handlar bland annat om att i nya planer hantera
frågor som rör lokalisering och utformning av bebyggelse.
I ett mycket långt perspektiv är förändringar av jordens klimat
inget nytt. Det som är nytt är den påverkan vi ser idag och som
de flesta forskare är överens om att människan har orsakat. Fram
till år 2100 beräknas temperaturen stiga med 1,5–7 grader och
nederbörden öka med 10–20 procent. Även mindre
förändringar får omfattande följdverkningar. Den höjda
temperaturen kommer ge tidigare vårflod och en längre vegetationsperiod. Som en följd av den ökade nederbörden väntas
vattentillgången öka i stora delar av landet, med undantag för
de sydöstra delarna där man istället kan förvänta sig perioder
med torka. Detta är exempel som kommer påverka vårt nutida
samhälle och ge bland annat stora ekonomiska och ekologiska
konsekvenser.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har låtit göra en klimatanalys
som beskriver en möjlig utveckling av klimatet i länet baserat på
olika utsläppsscenarier. Analysen och rapporten har tagits fram
av SMHI.
I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt
vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer
dessutom att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav
på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder
och krisberedskap. Ett varmare klimat ger även en ökad risk för
smittspridning. Perioder av torka kommer påverka kommunen
bland annat avseende dricksvattenförsörjningen eftersom
grundvattennivåerna i perioder kan komma att sjunka.
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En stor del av den ökning av nederbörd som man ser att
klimatförändringarna kommer ge upphov till kommer inträffa
under vinterhalvåret och nederbörden kommer i de södra delarna
av Sverige falla i form av regn och inte snö. Flöden och nivåer i
våra vattenförekomster kommer påverkas ytterliga då
avdunstning är mindre under vintern och då vegetationen har
slutat att ta upp vatten. Översvämningsproblematiken
förväntas i och med detta öka främst under vintern.
I förorenade mark- och vattenområden kan förändrade flöden
och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos
föroreningarna ökar. Både ökad och minskad nederbörd kan
således leda till att föroreningar som idag ligger bundna i
marken, eller där det idag endast pågår en begränsad
utlakning, blir mer rörliga. De riskerar då att hamna där det finns
människor och växt- och djurliv som kan skadas. Högre
medeltemperaturer tenderar också att öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken
minskar.
Ökad spridning av föroreningar i mark och sediment kan även
ske på grund av att det inträffar fler ras och skred när
vattennivåer och flöden förändras. Föroreningarna kan då
antingen transporteras till större områden eller bli mer
tillgängliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.
Länsstyrelsen har publicerat en rapport, Klimatpåverkan på

förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i
Jönköpings län. I rapporten har man använt geografiska

informationssystem för att se vilka objekt i länet som tros kunna
drabbas av översvämning, skred eller skyfall och bland annat
vilka områden och verksamheter som skulle kunna bli
påverkande i Värnamo kommun.
Kraftig nederbörd i form av skyfall kommer i framtiden bli mer
frekvent förekommande. Dessa kan komma innebära att
översvämningar av vattendrag men framför allt
marköversvämningar i lågpunkter. Konsekvenserna av
marköversvämningar påverkar olika beroende på var de
inträffar, inom tätbebyggda områden kan konsekvenserna bli
stora men även för jordbruksmark eller för infrastruktur såsom
väg och järnvägar. Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en
skyfallskartering som registrerar var lågpunkterna finns i
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landskapet och som vid händelse av skyfall skulle översvämmas.

5.10. Räddningstjänsten
I kommunen finns det 4 brandstationer, i Värnamo finns en
heltidsanställd arbetsstyrka, och i övriga orter Bredaryd, Bor,
Rydaholm finns deltidsanställda arbetslag. Utöver dessa resurser
ingår kommunen i ett brett samarbete bland annat med övriga
kommuner i länet, RäddSam F. Samverkan möjliggör för mer
utbildningsinsatser för personalen men även att hjälp finns att
tillgå vid behov.
Responstid, den tid det tar från larm
inom vilken räddningstjänstens olika
enheter kan nå olika delar av
kommunen. I dessa tider ingår den
samlade förmågan som finns med både
kommunens, länets och angränsade
kommuners resurser. Responstiden
utmed tätortsbandet, väg 27 ligger i
allmänhet mellan 0-10 minuter medan
det för kommunens sydvästra delar, för
området kring Bolmen är responstiden
mellan 20-30 minuter. Likaså är
responstiden för området väster om
Rusken och norrut mot kommungränsen
bland de längre i kommunen, 20-30
minuter.

¥

Insatstid beräknad från
Räddningstjänten i Värnamo
10 min
20 min
30 min

0

5

10 km
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Karta: Säkerhet, klimat och energi

Laddstolpar
Miljöfarlig verksamhet
Vindkraft
Djurgårdar 100djur
Värmekraftverk
Skjutbana
Farligt gods
Riskområde för beräknat högsta flöde
Översvämning, Lagan 2004
Försvarsmakten influensområde
Stoppområde höga byggnader
Radonriskområde
Skyfall instängda områden
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6. Näringsliv/handel

FRÄMJA NÄRINGSLIVET
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6.1. Näringslivet i Värnamo
kommun
De största branscherna i Värnamo näringsliv finns
främst inom den tillverkande industrin som utgör
basen i Värnamo näringsliv idag. Företagsstödjande företag – branscher som bland annat stödjer de
tillverkande företagen utgör en mindre del i
kommunen. Branscher som är beroende av hur
många som det bor i kommunen, så kallade
ortstjänster utgör en ungefär lika stor andel som de
företagsstödjande branscherna. Forskning visar att
en jämn fördelning mellan dessa branscher gynnar
näringslivsutvecklingen som mest.
De största branscherna till antalet anställda är
metallindustrin följt av detalj- och partihandel i
kommunen. Värnamo kommun har en mycket
stark handelstradition som avspeglar sig i
näringslivsstrukturen, där detalj- och partihandeln
utgör ett starkt och växande inslag i kommunens
näringsliv.

19,9%

60,9%

Företagsstödjande
Orttjänster
Tillverkande
Diagrammet visar fördelningen för Värnamo kommun, 2015

Sysselsättningen inom tillverkningsbranschen minskar generellt
medan den ökar för tjänstesektorn. Starka tekniktrender där en
framtid av smarta, automatiserade fabriker är en viktig grund
för tillväxt är en orsak till detta och där Värnamo kommun har
kommit långt. Generellt finns en bred spridning inom
kommunen mellan flera och olika branscher även inom den
tillverkande industrin vilket ger en minskad sårbarhet.
Relativt rikssnittet har kommunen idag en något mindre andel
nystartade företag per invånare, 9,1 per 1000 invånare relativt
rikssnittet på 11,8 per 1000 invånare. Andelen
nystartade företag i kommunen är flest inom branschen för
fastighet-, företagsservice-, och detaljhandel och till antalet
anställda är branscherna besöksnäring-, detaljhandel och
företagstjänster de dominerande. I Gummifabrikens lokaler finns
science-park:s verksamhet som har funktionen av inkubator
för nystartade företag.
Näringslivet blir allt med kunskapsberoende och kompetensbrist
är det tillväxthinder som idag utgör företagens största
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sid 176 och Ett starkt kommuncentra, en stark kommun, sid
181.

utmaningar. Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds
kommuner ligger långt framme med teknikutvecklingen vilket
därmed också ökar efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster i
kombination med avancerad teknik. Gummifabriken fyller även
här en viktig roll för näringslivsutveckling i kommunen i och
med de utbildningar som Campus Värnamo erbjuder för att
tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.
Kommunen arbetar idag aktivt med att stärka näringslivet bland
annat genom det delvis kommunalägda bolaget Värnamo
näringsliv AB, VNAB vars huvuduppgift är att verka för samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet. VNAB har
även en roll som paraplyorganisation för övriga
näringslivsföreningar i kommunen. GBR (Gnosjö buisness

region) samt GGVV(Gnosjö, Gislaved Värnamo och
Vaggeryd) är andra exempel på samverkansformer för
näringslivet i regionen där Värnamo kommun deltar.

6.2. Service- och tjänstenäringar
Viktiga branscher och företag för den har delen av näringslivet i
kommunen är bland annat logistik och transportföretag.
Företagstjänster och företag som arbetar med företagsservice är
mindre men betydelsefulla branscher för kommunen.
Läs om kommunens ställningstaganden kring besöksnäring i
planeringsstrategin, Besöksvänliga Värnamo kommun sid 174

Läs om kommunens ställningstaganden kring handel i
planeringsstrategin, Plats för &
näring till näringslivet sid 178.

6.4. Besöksnäring
Besöksnäringen har en viktig och ofta undervärderad roll för att
skapa sysselsättning, locka boende och vitalisera och
bredda näringslivet. Besöksnäringen är till antal verksamheter
räknat den bransch i kommunen där nyföretagande är som störst
idag. Utvecklingspotentialen för natur- och kulturturism för
kommunen bedöms som stor. Största företag i kommunen
återfinns idag inom hotell- och restaurangnäringarna.

6.5. Handel
Detalj- och partihandeln i kommunen är betydelsefulla branscher för kommunen både för nyföretagandet och för
sysselsättningen. Till de större företagen för detaljhandel i kom-
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munen räknas förtag som sysslar med bilförsäljning och stormarknadsföretag.
Fastighetsägarna i centrum har tillsammans med handlare och Värnamo
kommun ett gemensamt bolag, Värnamo City AB. Värnamo City AB har
som främsta uppgift att marknadsföra Värnamo City som en attraktiv handels
och mötesplats.

6.6. Areella näringar
Jordbruk skogsbruk och fiske har stort värde för kommunen, båda som
näringar och som rekreativa miljöer för boende och besökare i kommunen.
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska
och naturgeografiksa resurser på land och vatten. Utifrån ett
kommunövergripande planeringsperspektiv är de areella näringarna
betydelsefulla bland annat då de använder stora ytor. Många av
översiktsplanens ställningstagande påverkar direkt eller indirekt näringarna.

Fiskenäringen brukar delas upp i yrkesfiske och fritidsfiske. I Värnamo

bedrivs i dagsläget endast fritidsfiske. Fritidsfiske är en av de vanligaste och
mest uppskattade friluftsaktiviteterna och har därmed stor betydelse för
besöksnäringen i kommunen.

Jordbruksnäringen i kommunen har en stor betydelse för att trygga

livsmedelsförsörjning, och behovet av att kunna odla livsmedel är något som
spås en ökad betydelse i takt med klimatförändringar och en ökad befolkning.
Jordbruksnäringen har även en stor roll i biologisk mångfald som i många fall
kräver betande djur och för kommunens öppna landskap.
Storskaligt jordbruk bedriv idag på flera plaster runt om i kommunen.
Jordbruksnäringen för länet och för Värnamo kommun är i huvudsak inriktad
på kött- och mjölkproduktion. I länet liksom i Värnamo kommun föreligger det
idag ett stort antal nötkreatur. Det stora djurantalet är en naturlig följd av de
förutsättningar som finns i länet med stora betesmarksarealer och ett klimat som
passar sämre för spannmålsodling än för vallodling. Länets mjölk- och
köttproduktion var 2010 ungefär dubbelt så stor som länsinnevånarnas
konsumtion, vilket innebär att länets produktion i stor utsträckning säljs till
andra delar av landet. I Värnamo kommun är ca 3% av dagbefolkningen
sysselsatta inom jord- och skogsbruket vilket är något mer än rikssnittet.

Skogsbruksnäringen är den till areal mätt största areella näringen i Sverige
och är också en viktig inkomstkälla för många av kommunens invånare,
antingen som huvudsyssla eller som bisyssla. Många andra näringar, är
beroende av skogsbruket såsom sågar samt träindustri.
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7. Bebyggelse
och offentlig service

ATTRAKTIV KOMMUN
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7.1. Tätortsstruktur
Läs om kommunens ställningstaganden kring bebyggelseutveckling i planeringsstrategin,
Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling sid 51.

Värnamo är kommunens centralort och är belägen invid Lagan strax norr om Sjön Vidöstern. Som boplats har staden långa
anor och har varit centrum för handel sedan tidig medeltid. Idag
har Värnamo ca 18700 invånare och fungerar fortfarande som
regional handelsort. Bebyggelsen vi ser idag har företrädesvis
tillkommit under 1900-talet och det är sedan 1960-talet den stora
tillväxten har skett.
Värnamo har en relativt låg stadssiluett även om den
topografiska skillnaden (Strandbergskulle) mellan öster och
väster är stor. Stadsbilden är varierad och småskalig. I de äldsta
centrala delarna invid Lagan har bebyggelsen punktvis vuxit
fram under lång tid vilket skapat en organisk och delvis
heterogen stadsdel. Tidigare var centrum beläget kring
gästgivargården (Gästis), gamla tingshuset och kyrkan på östra
sidan av Lagan. Centrum har sedan förskjutits mot
stationsområdet väster om Lagan. Med undantag från centrum
har övriga bebyggelseområden en mer sammanhängande
bebyggelsestruktur med tydliga årsringar som följer Värnamos
utveckling.
De större barriärerna i staden utgörs av järnvägen med
intilliggande industriområden, ån Lagan och parkområdet
Apladalen.
Värnamo är ett utpräglat villa- och industrisamhälle. Småhusens
utformning har följt rådande arkitekturideal och har med tiden
därmed fått stor variation både inom och mellan kvarteren. Den
friliggande villan är den vanligaste hustypen följt av
radhusbebyggelse och mindre flerfamiljshus. Bland de mindre
flerbostadshusen är de med fyra lägenheter i två plan den
vanligaste typen.
De större flerbostadshusområdena är tillkomna mellan år 1950
och 1970, bland annat kv. Doktorn, Rörstorp och Högaloft. I
huvudsak utgörs dessa områden av lamellhus i tre till fyra
våningar med stora öppna gårdar. På doktorsområdet (sydväst)
ligger på höjden tre stycken 8-våningshus. Byggnaderna är
genom gestaltning, placering och skala bra exempel som visar
på de idel som rådde i Sverige omkring år 1970.

71

Nydala

Hörle

Fryele

Lanna

Verksamhetsområden
har lokaliserats till
platser som är
välexponerade och
som ger
transportmässigt goda
förutsättningar, dvs.
intill de större vägarna
och järnvägen. Det
senaste verksamhetsområdet är Bredastensområdet (sydsvenska krysset) som är
beläget intill väg 27
och E4.

Kärda
Bredaryd

Ohs

Värnamo

Forsheda
Åminne

Gällaryd

Bor

Torskinge

Teckenförklaring

Tånnö
Hånger

Centralort

Dannäs
Horda

Kranstätort
Rydaholm

Kärda, Tånnö, Åminne och Hörle utgör kranstätorter till
Värnamo stad och omkring 1000 av kommunens invånare är
bosatta här. Samtliga orter ligger ca 10 km från Värnamo. Hörle
och Åminne är bägge bruksorter och har historiskt haft tillgång
till järnvägen varför bebyggelsestrukturen huvudsakligen har
koncentrerats kring dessa verksamheter. Tånnö och Kärda är
bägge kyrkbyar med historia från tidig medeltid och
bebyggelsen har därför lokaliserats i omlandet kring kyrkan.
Kärda har även järnvägen som passerar i den södra delen av
samhället varför bebyggelseutvecklingen under senare tid har
förskjutits söderut. Bortsett från Hörle, vars två mindre
bebyggelseenklaver delas av ån Lagan, har kranstätorterna en
sammanhängande men gles bebyggelsestruktur. I orternas
utkanter övergår den relativt täta bebyggelsen till landsbygd,
ofta med djurhållning och jordbruk i nära anslutning.
Gemensamt för kranstätorterna är karaktären av småskaliga
villasamhällen med inslag av mindre flerbostadshus som
exempelvis fyrfamiljshus. Till största delen är bebyggelsen som
finns på orterna idag tillkommen under 1900-talet andra hälft.
Tånnö och Åminne är idag mer rena bostadsorter medan Hörle
har en industri och Kärda har ett aktivt småföretagande och viss
service.
I tätortsbandet med Värnamo som centralort ingår även Bor,
Rydaholm, Horda, Forsheda, Bredaryd och Lanna. I orterna i
tätortsbandet bor ca 25 000 av kommunens invånare (varav ca
18 700 i Värnamo). Bortsett från Lanna, som är beläget ca 4 km
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Landsbygdsort

127
E4
Nydala
151

Fryele

Hörle

27

norr om Bredaryd är samtlig orter belägna
utmed väg 27.

Lanna
Bredaryd

153

Kärda
Forsheda

Ohs

Värnamo
Åminne

Bor

Torskinge

Gällaryd

Tånnö
Hånger
Dannäs

E4

Horda

Rydaholm

27

Kartan visar tätortsstrukturens förhållande till kommungränsen
och till de större vägar och järnvägarna i kommunen.

Gemensamt har dessa orter karaktären av
småskaliga villa– och industrisamhällen med inslag av mindre flerfamiljshus.
Samtliga orter med undantag av Lanna har
växt fram kring järnvägsläget och större
delen av bebyggelsen är tillkommen under
1900-talet andra hälft i takt med industrins
expansion. Bebyggelsestrukturen är gles
och delvis sammanhängande, småhus är
den vanligaste byggnadstypen. De stora
barriärerna i samhällena utgörs av
järnvägen och de större vägarna. Tomterna
är stora och luftiga med lummiga trädgårdar. Utmed centrala gator finns mindre
hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. Verksamhetsområdena är till största del
belägna i orternas utkanter.

Rydaholm/Horda som ort består historisk av två byar,

Nederled och Rydaholm, som bägge utvecklats kring den
medeltida kyrkan och den förhistoriska farleden. Järnvägen,
som invigdes 1902 har sedermera gett förutsättningar för orten
att utvecklas till ett industrisamhälle. Det finns flera exempel
på välbevarad sekelskiftsbebyggelse som tillkommit i samband
med järnvägen. Som kommunens största socken har också flera
centrala funktioner som exempelvis, bank, vårdcentral och
bibliotek lokaliserats hit. Horda blev genom anläggandet av
järnvägssträckningen ett järnvägs- och industrisamhälle och
denna karaktär är till stor del bevarad. Inte minst genom
sekelskiftsbebyggelsen utmed Järnvägsgatan som också
inspirerat till nytänkande på andra platser runt om i Horda. Det
finns också flera välbevarade modernistiska byggnader.

Bors utveckling har skett kring järnvägsläget som kom 1902

men den huvudsakliga utvecklingen har skett i takt med
industrins utveckling på orten under senare delen av 1900-talet.
Kyrkan är belägen i Voxtorp ca 2 km väster om samhället.
Förskjutningen av samhället i förhållande till kyrkan hör till att
Bor historisk varit en knutpunkt kring viktiga
kommunikationsleder. Detta visas bland annat genom att här
funnits flera gästgiverier kring genomfartsleden. Det finns även
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här bevarade sekelskiftsvillor.

Forsheda har växt fram kring Storån och består i två

huvudsakliga delar. Den äldre sockenkärnan kring kyrkan söder
om järnvägen samt järnvägs– och industrisamhället norr därom.
Forsheda har flera kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer
som även har en koppling till tidstypisk egnahemsbebyggelse.

Bredaryd/Lanna har som industriorter i nära koppling till

varandra haft sin stora tillväxt under 1900-talet och
verksamhetsgraden är mycket stor i förhållande till orternas
storlek. Bredaryds högt belägna kyrka ersatte under 1800-talet
den tidigare medeltida kyrkan och det är kring kyrkplatsen och
järnvägen samhället har centrerats. Lanna var fram till år 1900
ren jordbruksbygd som utvecklats till en växande industriort.
Till landsbygd med landsbygdsorter hör Nydala, Ohs,
Gällaryd, Fryele, Hånger, Dannäs, Torskinge, övrig
landsbygd med enskilda hus, sammanhållen bebyggelse och
byar. Inom denna kategori bor ca 8000 av kommunens
invånare. Landsbygden är glest befolkad med huvuddelen
lokaliserad kring sjöar och vattendrag. Det karaktäristiska är
dels det småbrutna skogslandskapet med inslag av mindre öppna
bebodda områden, och dels den större sammanhängande jordbruksmarken och till dem tillhörande bebyggelse. I
jordbruk- och betesmarken återfinns bebyggelsen med en lång
kontinuitet med bevarad äldre agrar bebyggelse som
karakteriseras av exempelvis radbyar och skiftesgårdar samt
herrgårds- och säterimiljöer. I kommunen finns också goda
exempel på klungbyar (Vissö) med bevarade ekonomi- och
mangårdsbyggnader. Den stora andelen småhus på landsbygden
har dock tillkommit under 1900-talet.
Bebyggelsestrukturen i landsbygdsorterna kännetecknas med
undantag från Ohs som kyrkbyar. Ohs har sin huvudsakliga
tillväxt kring bruksverksamheten och byggde sin kyrka så sent
som år 1930. Kring kyrkorna finns bebyggelse som minner om
byns betydelse som centralplats såsom, lanthandel, skola,
sockenstuga och liknande byggnader. Den centrala
bostadsbyggelsen består i småhus. I orternas utkanter övergår
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sedan bebyggelsen till landsbygd, ofta med djurhållning och
jordbruk i nära anslutning och såväl med mindre som större
lantbruksenheter.
Några orter har också aktiva verksamheter såsom sågverk,
bruksmuséum, industri, skola och barnomsorg samt café och
liknande småföretagande. Det sistnämnda oftast i anslutning till
bostaden.
Det senaste årtiondet har ca 60 procent (ca 210 stycken) av de
nybyggda småhusen uppförts på landsbygden. Den största
andelen uppförs sjö- och tätortsnära och inom ca 15 km från
Värnamo stad. Bebyggelseutvecklingen har till stor del följt
rådande ideal över tid vilket har bildat den stora variation av
hustyper vi ser idag.

Läs om kommunens ställningstaganden kring offentlig service
i planeringsstrategierna, Med
fokus på skola & utbildning sid
90 och Omsorgsfull, trygg &
halsosam kommun sid 92.

7.2. Offentlig service
I Värnamo kommun finns fyra vårdcentraler och 3 stycken
filialer. Avonova apladalalen vårdcentral i Värnamo med filial i
Forsheda, Rydaholms vårdcentral, Vråens vårdcentral, Västers
vårdcentral och två filialer i Forsheda och Bredaryd.
Värnamo kommuns mål är att alla så länge som möjligt ska
kunna bo kvar i sitt hem. Särskilt boende kan bli aktuellt när
omvårdnad i eget boende, med insatser som hjälp i hemmet,
inte längre anses tillräckligt. I Värnamo kommun finns
särskilda boenden i centralorten och i de större tätorterna. Alla
drivs i kommunal regi. Särskilt boende är ett samlingsnamn på
olika boendeformer anpassade för personer som har stort
omsorgsbehov, till exempel äldre, demenssjuka, personer med
en utvecklingsstörning eller psykiskt funktionsnedsättning eller
personer med behov av tillfällig hjälp.
I Värnamo stad finns fem stycken äldreboenden. Det finns
även äldreboenden i Rydaholm, Forsheda och Bredaryd. Utöver
äldreboenden finns demensboende, grupp- och
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servicebostäder samt korttidsvistelse. Dessa finns fördelade
i ovan nämnda tätorter samt en servicebostad i Horda.

Värnamo sjukhus är ett akutsjukhus beläget i sydvästra delen

av Värnamo stad. Sjukhuset är ett länsdelssjukhus i Jönköpings
läns landsting. Runt 85 000 personer bor i sjukhusets
upptagningsområde. Det består av kommunerna Gislaved,
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Värnamo sjukhus har en så
kallad länsverksamhet inom njurstenssjukvård. Det innebär att
alla personer som får njursten och bor någonstans i Jönköpings
län tas emot och behandlas på Värnamo sjukhus. Värnamo
sjukhus är ett utbildningssjukhus vilket innebär att varje termin
tas praktikanter emot i form av studenter och elever som utbildar
sig till olika vårdyrken.

7.3. Skolor
(för-, grund-, gymnasie- och övrig
utbildning)
Förskola är en egen skolform med egen läroplan för barn mellan
1-5 år. Grundskola är skolform, läroplanen omfattar
förskoleklass till 6:an. Fritidshem, kompletterar utbildningen
och erbjuder barnen en meningsfull fritid och rekreation i
förskoleklass och grundskola, med andra ord barn mellan 6-13
år.
I Värnamo kommun förekommer det kommunala, självständiga
intraprenader och privata förskolor. Utöver i Värnamo stad och
de större tätorterna Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd förekommer förskolor i tätorterna, Lanna, Fryele, Gällaryd, Horda,
Hånger, Kärda, Tånnö och Åminne.
I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en
grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen.
Det finns 6 stycken grundskolor i Värnamo stad och i varje
större tätort. I hög grad relativt andra kommuner har även många
av de mindre småorterna i kommunen en grundskola, i översiktsplanen kallade landsbygdsskola. I Tånnö, Kärda, Hånger,
Horda Gällaryd samt Fryele finns landsbygdsskolor. Utöver i
Värnamo stad finns högstadieskolor även i Bor och i Forsheda.
Värnamo kommunens gymnasieutbildningar finns på
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Läs om kommunens ställningstaganden kring offentlig service
i planeringsstrategierna, Med
fokus på skola & utbildning sid
90 och Omsorgsfull, trygg &
halsosam kommun sid 92

Finnvedens gymnasium. Här studerar närmare 1 200 elever
både från Värnamo kommun men även från grannkommunerna.
Det finns sex olika högskoleförberedande program och
yrkesprogram där teori varvas med praktik ute på företag.
I gummifabrikens lokaler bedriver Campus Värnamo sin
verksamhet. Utbildningarna som erbjuds här är på
högskole- eller yrkeshögskolenivå. År 2017 gick 350 studenter
de 9 utbildningar som erbjuds med ambitionen om att det i
framtiden både ska bli fler studenter och fler utbildningar. Alla
kurser och utbildningar som finns styrs av efterfrågan och
bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och
offentlig sektor.
I Värnamo finns även en folkhögskola. Värnamo folkhögskola
erbjuder kurser på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial
nivå. Folkhögskolan har plats för cirka 200 studenter på fem
olika kurser.

7.4. Kulturmiljöer
Kulturmiljöernas värden i kommunen har en stor spännvidd.
Värnamo ligger i en gammal kulturbygd som är rik på
fornlämningar, värdefulla odlingslandskap och kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsemiljöer.
Värnamo kommun har en kulturmiljöinventering från 2000,
Värt att värna. Kommunen tar för närvarande fram en
Kulturmiljöplan och intentionen är att inventeringen kommer
att biläggas planen.
Läs om kommunens ställningstaganden kring kulturmiljöer i
planeringsstrategin, Bevara &
utveckla kulturmiljön sid 88.

Det finns ett 12 områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. Det är riksantikvarieämbetet (RAÄ)
som avgör vilka områden som är av riksintresse. Finnvedens
folkland, Hindsen och Källunda-Åminne samt Rydaholm är de
riksintressen som berör stora ytor i kommunen. Getaryggarna är
ett långsträckt intresse, en gammal väg med tillhörande
bebyggelse. Se kapitel Riksintressen för beskrivning av
respektive riksintresse.

Fornlämningar har ett starkt kulturhistoriskt skydd i svensk

lag sedan 1600-talet. Fornlämningar definieras som lämningar
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efter människors verksamhet under forna tider som har
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna. Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd ändra
eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
möjligheten att göra ingrepp i fornlämningar efter arkeologisk
undersökning och dokumentation. Ett fornminnesregister har
kontinuerligt förts av Riksantikvarieämbetet, där nya
fornlämningar registrerats. Registret används av kommunen som
planeringsunderlag.
Det finns 3 byggnadsminnen utpekade enligt
kulturminneslagen i kommunen. Hörle herrgård, Eds herrgård
och Moens gård är byggnader med synnerligen kulturhistoriskt
värde.

Regionalt kulturminnesvårdsprogram, är bland annat en

kommunvis inventering av kulturmiljöer av regional betydelse
framtagen av länsstyrelsen i Jönköpings län 2001.
Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län är ett annat
planeringsunderlag för bland annat kommunerna i länet utgivet
av länsstyrelsen i Jönköping, 1998.

7.5. Övrig kulturell bebyggelse
Gummifabriken har flera olika funktioner och en av dessa är
som kommunens kulturhus och biograf. Vandalorum som
ligger strax sydost om Värnamo stad är ett museum för regional,
nationell och internationell samtidskonst och design.
I Värnamo stad finns Stadsbiblioteket som är förlagt till
Gummifabriken och biblioteket på Vråen. I kommunen finns
även bibliotek i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm.
Utöver dessa finns det även ett mobilt bibliotek, bokbussen som
kör enligt en turlista runt till olika orter i kommunen.

7.6. Regleringar
I huvudsak är alla större och mindre tätorter och landsbygdsorter
detaljplanelagda med många detaljplaner (DP) i olika
omfattning och ålder. Det finns tre mindre orter i kommunen
som inte är detaljplanelagda, Fryele, Gällaryd och Ohs.
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Detaljplanelagd mark förekommer även på landsbygden och då
främst i samband med större sjöar och med bostad- eller
fritidshusbebyggelse som ändamål. Sådana detaljplaner
förekommer invid Ruskens östra strand, Hindsens östra strand,
Hindsekind, Furens östra strand Lagmansryd, utefter Vidösterns
stränder samt invid Annebergs-sjön.
För Värnamo stad förekommer i centrala lägen en äldre
stadsplan från 1924, gamla 3:an. På grund av planens strategiska
läge föreligger det ett stort behov att se över den.

Områdesbestämmelser (OB) föreligger för

Kulturmiljövårdsriksintresset för Hindsen, planen berör ett
större område nordväst om sjön Hindsen, uppdelat i två och
reglerar framför allt ny bebyggelse. Det finns även
områdesbestämmelser för området, Stomsjö deponi och motorsportbanan, söder om 27:an och strax sydväst om Värnamo stad.

Fördjupade översiktsplaner(FÖP) antagna i

kommunfullmäktige efter 1970 finns för Värnamo, Bor,
Bredaryd, Forsheda, Horda, Hånger, Lanna, Nydala och Ohs.
För Rydaholm saknas idag gällande FÖP. För de större
tätorter, Rydaholm med Horda, Bor och Bredaryd med Lanna
har samråds- och i vissa fall utställningshandlingar tagits fram
under åren mellan 2000-2012 men planprocessen har avstannat
och dessa är inte antagna.
För Rydaholm och flera mindre orter har koncept för
fördjupning av översiktsplanen och områdesplaner upprättats men inga är antagna i kommunfullmäktige. För tätorterna
Forsheda och Lanna föreligger det mer moderna fördjupningar
antagna i kommunfullmäktige, från 2009 för Forsheda och för
Lanna från 2000. Den fördjupade översiktsplanen för Värnamo
stad är ifrån 2006 och det föreligger stora behov av att
aktualisera den bland annat på grund av det rådande
bebyggelsetrycket och då staden i många delar har ”växt ur”
planen.
I förarbetena till plan- och bygglagen framgår det att vid en bedömning av vad som ingår i begreppet sammanhållen
bebyggelse måste hänsyn tas till flera faktorer, t ex antal hus,
deras storlek, användning och gruppering, miljöns
kulturhistoriska värde samt måste brand- och säkerhetsrisker
vägas in. Möjligheten till befrielse från bygglov är något
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begränsad inom sammanhållen bebyggelse där grannintressen
eller allmänna intressen kan behöva beaktas.
Tillämplig av sammanhållen bebyggelse är en tolkningsfråga.
I Jönköping har tolkning av sammanhållen bebyggelse gjorts av
en kommunövergripande
grupp. Sammanhållen
bebyggelse
utgörs i regel av 10-20
hus, men även områden
med minst tre hus på två
tomter kan utgöra en sammanhållen bebyggelse.
Värnamo kommuns tolkning är att bygglovsplikt
inom
sammanhållen bebyggelse
ska tillämpas vid generellt
10
bostadshus eller flera,
samt att inom sammanhållen bebyggelse, som omfattas av färre bostadshus,
där det finns förhöjd
brand- och säkerhetsrisk
samt allmänna intressen
som hänsyn till landskapsbilden eller omgivande miljön (kulturhistoriskt
värdefulla miljöer etcetera), kan bygglovsplikt
inträda utifrån dess omKyrkobyggnader
Kulturmiljöer
fattning och art.
Större bebyggelsegrupper, >25 hus
Fornlämningar
Boplats/Bytomt
Gravar/Gravfält
Fossil åker
Övriga fornlämningar

_
^

Kulturminnesobjekt
RI Kulturmiljövård
Byggnadsminnesområde

Planområden

¥

Detaljplan
Områdesbestämmelse
Områden med FÖP

0

80

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

5

10 km

Karta:
Bebyggelse och offentlig service

Värnamo stad

Bibliotek
Värnamo sjukhus med vårdcentral

¥

Vårdcentral
Äldreboende och gruppbostäder
Gymnasieskolor
Grundskolor
Förskolor
Fritids
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Läs om kommunens ställningstaganden kring kollektivtrafik i
planeringsstrategin, Ett balanserat transportsystem sid 111.

8.1. Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken inom Värnamo kommun utgörs av ett system
av tåg- och busstrafik. För den regionala kollektivtrafiken
ansvarar Jönköpings Länstrafik AB (JLT). Länets kommuner och Region Jönköping är ägare till länstrafikbolaget och
samverkar med bolaget vid planering av trafiken.
Utöver tåglinjer, regionalbussar, snabb-bussar, stadsbussar
erbjuder även JLT så kallad anropstyrd trafik, närtrafik. Om
du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än 1 km
till närmaste hållplats för linjetrafik kan man vara berättigad att
nyttja närtrafik för vissa resor.
De mest trafikerade regionala busslinjerna är, R 201
Gislaved-Värnamo och R 202 Gislaved-Gnosjö-Värnamo. R 133
trafikerar linjen mellan Jönköping och Värnamo och R 273
Värnamo Ljungby. Dessa två sträckor trafikeras även av
snabb-buss, R 873 till Ljungby och R 520 till Jönköping. R 270
trafikerar linjen mellan Värnamo och Rydaholm.
Vissa av busslinjerna, har låg kostnadstäckning på grund av ett
litet underlag och har av lönsamhetsskäl ifrågasatts under lång
tid. Busslinjen till Ohs har lagts ner men även R 275
Värnamo-Dannäs är nedläggningshotad av denna anledning.
Kommunen trafikeras av tre olika tåglinjer; JönköpingVärnamo-Växjö, Nässjö-Värnamo-Halmstad, och GöteborgKalmar och Karlskrona (Kust- till kustbanan). SJ AB trafikerar
Göteborg-Kalmar och Karlskrona. På linjens sträcka mellan
Värnamo-Växjö tillkommer även tågtrafik för JLT.
Regionaltrafik och länstrafikbolagen, däribland JLT trafikerar
sträckorna Jönköping-Värnamo(Vaggerydsbanan) som är en del
av linjen Jönköping-Värnamo-Växjö och NässjöVärnamo-Halmstad. Regionaltrafiken som trafikerar dessa linjer
ingår i de så kallade Krösatågen.

Läs om kommunens ställningstaganden kring gång och
cykeltrafik i planeringsstrategin,
Ett balanserat transportsystem
sid 111.

8.2. Cykel- och gångväg
Rydaholm, Bor, Värnamo, Bredaryd, Lanna och Forsheda har i
större och mindre utsträckning utbyggda cykel- och gångvägar.
Kärda har en gång- och cykelväg under väg 27. Utanför
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tätorterna är utbyggnadsgraden liten. Det finns idag utbyggd
cykelväg till Tånnö och i stora delar till Åminne och Hånger.
Jönköping Region har för ambition att lyfta cykelvägsfrågan
genom att ta fram en regional cykelplan som ska ligga till grund
för kommande investeringar i den regionala transportplanen.
Inför det arbetet har regionen låtit ta fram ett underlag som
beskriver nuläget samt lämpliga vägsträckor där investeringar i
infrastruktur kan ge största möjliga nytta, Underlag till
Cykelplan Region Jönköping. I underlaget pekas sträckor i
regionen med potential för cykelväg utmed statligt vägnät ut.
För Värnamo kommuns del är sträckorna Värnamo-Hörle,
Värnamo-Bor, Värnamo Forsheda och Forsheda-Bredaryd
utpekade.

8.3. Järnväg

Läs om kommunens ställningstaganden kring järnväg i
planeringsstrategin, Noder och
stråk sid 118.

I Värnamo möts tre järnvägslinjer, två länstrafikjärnvägar som
bland annat förbinder Värnamo med Jönköping, Halmstad och
Nässjö, och en stomnätsjärnväg som förbinder Värnamo med
Göteborg i väster och Karlskrona och Kalmar i öster. Den
sistnämnda är en viktig matarbana för södra stambanan och i
knutpunkten Alvesta når Värnamo den norr- och södergående
tågtrafiken på stambanan. Därav är kommunens
järnvägsförbindelse till grannkommunen Alvesta av stor
betydelse.
De järnvägar som går genom kommunen är
följande:

Järnväg

Sträcka

Länsjärnväg

HalmstadNässjö (HNJ)

Länsjärnväg

VärnamoJönköping
(Vaggerydsbanan)

Stomnätsjärnväg GöteborgKalmar/Karlskrona (Kust
till kustbanan)
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Stop i
Övrigt
kommunen
Värnamo,
Forsheda och
Bredaryd
Värnamo

Riksintresse

Rydaholm,
Riksintresse,
Rörstorp och enkelspår,
Värnamo
elektrifierat.
station

I Regional transportplan, Jönköpings län 2014-2025

redogörs sammanfattande beskrivningar av de åtgärder som
berör länet. Åtgärder finns omnämnda för banan mellan
Jönköping och Värnamo vilka ska leda till minskad restid och
ökad trafikförutsättning. Bland annat en hastighetshöjning till
140 km/h mellan Vaggeryd och Värnamo.
Sveriges första höghastighetsjärnväg ska gå från Stockholm
till Göteborg, två timmar och från Stockholm till Malmö på två
och en halv timme är målet. Den nya järnvägen är viktig för de
tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat
bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna där Värnamo kommun är en av de berörda
kommunerna. Sverigeförhandlingen har regeringens
uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet
och att ta fram förslag till principer för finansiering, en
utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer.
Sverigeförhandlingens uppdrag ska vara slutfört och redovisat
vid utgången av år 2017. I Sverigeförhandlingen har Värnamo
avtalat om en perifert stationsläge öster om staden samt om en
utbyggnad av 1770 bostäder fram till 2035.
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för
utbyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckorna,
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. För sträckorna
har två åtgärdsvalsstudier (ÅVS) gjorts i enlighet med
Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Om regering och
riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela eller delar av
höghastighetsjärnvägen i, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete med järnvägsplaner. I remissen för den nationella planen så är inte delsträckan
mellan Jönköping-Hässleholm prioriterad och med den finansieringsmodellen och den utbyggnadsordning man föreslår kan det
komma att dröja många år innan höghastighetsbanan byggs ut
för den för Värnamos del avgörande sträckan.

8.4. Väg
Beroende på väghållaransvaret indelas vägarna i allmänna och
enskilda vägar. För de allmänna är det staten och i vissa fall
kommunen som är väghållare. Väghållare för enskilda vägar kan
vara kommunen, vägföreningar/vägsamfälligheter eller
fastighetsägare. Gatunätet i Värnamo stad ansvarar kommunen
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för medan i övriga tätorter i kommunen ansvarar olika
vägföreningar.
Viktiga vägar för kommunen är:
Vägnamn

Sträcka

Byggnadsförbud

Primär väg RiksÖvrigt
farligt gods intresse

Europaväg 4
(E4)

MalmöStockholm

Utökat
50 m

Ja

Ja

Riksväg 25

MalmöStockholm

Utökat
50 m

Ja

Ja

Berör endast i liten utsträckning kommunen

Riksväg 27

HalmstadKalmar

30 m

Ja

Ja

Tangerar eller har sin
sträckning genom de flesta större tätorter i kommunen. Förbifart Bor. Väg
omfattas av Trans SEB,
internationellt samarbete
kring kommunikation.

Väg 127

VärnamoSävsjö

30 m

Ja

Väg 151

VärnmoGnosjö

30 m

Väg 152

BredarydSkillingaryd

30 m

Väg 153

Bredaryd Smålandsstenar

30 m

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att uppföra
byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar/
åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett
givet avstånd från vägområdet, enligt väglagen §47. Generellt
förbudsområde är 12 meter. Länsstyrelsen kan, om det är
nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att
avståndet ökas, dock högst till 50 meter. För rådande avstånd
rörande Värnamo kommun se tabell ovan.
Riksväg 27 sträcker sig mellan hamnstäderna Karlskrona och
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Läs om kommunens ställningstaganden kring vägar i planeringsstrategin, Noder och stråk
sid 118.

Göteborg och är ett viktigt transportstråk som knyter samman
de sydöstra och västra delarna av Sverige. Arbetspendlingen är
omfattande, mellan Värnamo och omgivande tätorter och ett
ökande pendlingsutbyte med Växjö. Vägen passerar genom Bors
samhälle och förbi Voxtorps kyrka vilket medför störningar i
boendemiljön, en barriär för tätorten. I Regional transportplan,
Jönköpings län 2014-2025 ingår förbifart Bor och 147 miljoner har avsatts för åtgärden, vidare nämns i planen att man
under planperioden får svårt att både inrymma återbetalning av
förskotteringen av väg 151 samt ett färdigställande av riksväg
27 förbi Bor under planperioden. Under perioden 2017–2019
kommer Trafikverket att upprätta en vägplan för väg 27 förbi
Bor. Syftet med vägplanen är att planera vägens utformning med
de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till
vägens påverkan på omgivningen. Planen planeras att fastställas
under 2019. Förbifarten planeras väster om Bor och öster om
Voxtorps kyrka.

8.5. Flygtrafik
Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet kring
flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för
luftfarten i områden långt från flygplatsen. Innan ett högt objekt
uppförs ska alla berörda inom luftfarten ges möjlighet att yttra
sig. Detta gäller för både fasta objekt såsom byggnader, master,
vindkraftverk och tillfälliga föremål, till exempel
byggnadskranar. Som högt objekt räknas föremål som är 20
meter eller högre.
De som kan komma att ha synpunkter på ett högt objekt i
relation till luftfart är för Värnamo kommuns del
Luftfartsverket (LFV), Trafikverket och Försvarsmak-

ten.

Försvarsmakten bevakar sina utpekade riksintresseområden och
yttrar sig i plan- och lovärenden.

Läs om kommunens ställningstaganden kring tele- och
datakommunikation i planeringsstrategin, Kapacitetsstark,
tillförlitlig och väl utbyggd
kommunikation sid 108.

8.6. Tele- och datakommunikation
I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att vara
beroende av den digitala infrastrukturen. Till exempel kommer
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sannolikt en stor del av vården att ges på distans. Regeringen har 2016, formulerat en bredbandsstrategi, Sverige helt
uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, som handlar om tillgång till
bredband både i och utanför hemmet och arbetet, för alla.
I regeringens nya bredbandsstrategi finns tydliga mål för alla medborgare och
företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Tele- och datakommunikation tillhandahålls främst av privata företag.
Elektroniska kommunikationer (bredband) är samtidigt ett allmänt intresse
enligt plan- och bygglagen. Tillgången till elektroniska
kommunikationstjänster blir allt viktigare och är en förutsättning för delaktighet i samhället och den digitala infrastrukturen är lika viktig för samhällets
utveckling som övrig infrastruktur. För de personer eller företag som finns
på landsbygderna är tillgången till fiber minst lika viktig som i tätorterna. Att
ha tillgång till bredband som är snabbt och pålitligt är således oumbärligt för
landsbygdernas utveckling och attraktivitet.
Tele- och datakommunikation genom fiber i Värnamo kommun tillhandahålls
främst av det kommunägda bolaget Värnamo energi AB. Värnamo energi AB
fibernät ägs av bolaget vilket gör att kommunen har god kontroll över nätet.
Det finns även andra privata fibernätsägare såsom Telenor, Telia och IP-only,
verksamma i kommunen men dessa förser främst några specifika och egna
anläggningar.
För den mobila bredbandstäckningen, 3G och 4G i kommunen svarar ungefär
9 olika operatörer. Telenia Sonera AB har aviserat att kopparnätet på
landsbygden ska läggas ned. Den fasta telefonin försvinner och därmed även
bredbandsanslutning via ADSL. Utbyggnaden av 4G-näten har gått snabbt
och i dag kan nästan alla i Sverige få bredband via 4G-näten. Det finns dock
platser där det är särskilt viktigt med mobilitet men där täckningen i dag är
bristfällig i kommunen.
Utbyggnaden av fibernätet har kommit långt i Värnamo
kommun relativt andra likvärdiga kommuner. I Post och
Telestyrelsens, PTS senaste mätning 2017-03-20 når
fiberutbyggnaden i kommunen 84,2 % av alla hushåll och arbetsställen, för
tätorterna är utbyggnadsgraden cirka 91% och cirka 46% utanför tätort samt
för småorter.
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Karta: Kommunikation

Järnvägsstation
Järnvägsstation av riksintresse

P

Busshållplats
Busslinjer
Befintliga järnvägsbanor av riksintresse

¥

Befintliga vägar av riksintresse
Cykelväg
Planerad/framtida väg
Symbolisk pil för planerad framtida järnvägsbana
Avstånd från vägområde för utökat byggnadsförbud
50 m
30 m

0

5

10 km
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9. Riksintressen
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Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan
pekas ut som riksintresse. Områden som är av riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller
försvåra möjligheterna att använda områdena för avsett
ändamål. Hushållningsbestämmelserna samt
riksintresseanspråken ska tillämpas vid tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Även vid prövning i mål och ärenden enligt andra
lagar som plan- och bygglagen ska hushållningsbestämmelserna
tillämpas. De avgränsningar och värdebeskrivningar som har
tagits fram inför detta beslut ska vara till stöd vid dessa
prövningar.
Hushållningsbestämmelser har emellertid direkt verkan enbart
vid prövning av exploateringsföretag, som innebär en ändrad
markanvändning. Vid fortsatt markanvändning av hittillsvarande
slag har bestämmelserna endast en rådgivande funktion.
Miljöbalkens 1 kapitel anger i vilka fall
hushållningsbestämmelserna är tillämpliga.I en del fall räcker
varken dessa bestämmelser eller andra generella regler
(till exempel riktlinjer i kommunala översiktsplaner) för att
tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av
riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området
med stöd av miljöbalkens kapitel 7, det vill säga att avsätta
området som exempelvis naturreservat.
Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur redogör för vilka
riksintressen, natura 2000 områden och naturreservat med mera
som berör Värnamo kommun.
Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen
för kulturmiljövård i planeringsstrategin, Bevara & utveckla
kulturmiljön sid 88.

9.1. Riksintresse för
kulturmiljövård
Kulturmiljöer som bedöms inneha specifika, nationellt,
värdefulla värden regleras av miljöbalken som riksintresse för
kulturmiljövården. Enligt miljöbalken har riksintressen företräde
framför lokala och allmänna intressen i den fysiska planeringen,
vilket bl. a innebär att ett riksintresses värden eller betydelser
inte påtagligt får skadas eller förändras. De flesta riksintressen
har även kulturvärden av flera kategorier, ex. fornlämningar,
kulturlämningar, äldre byggnader och kulturlandskap.
Riksantikvarieämbetet har ansvaret för att besluta om områden
av riksintresse för kulturmiljövården och följande 12 områden i
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kommunen har bedömt vara av riksintresse.

1. Dannäs, värdebeskrivning: Herrgårdsmiljö kring Dannäs
säteri och sockencentrum med Bolmenbygdens äldsta kyrka
samt fornlämningar som tyder på en kontinuitet av bebyggelse
sedan yngre järnåldern.

2. Finnvedens folkland, värdebeskrivning: Centralbygd

och kärnområde i ett småländskt folkland med en tingsplats.
Öppet odlingslandskap med påtaglig koncentration av
fornlämningar, stenåldersboplatser (länets tätaste förekomst),
höggravfält och enstaka större högar. Ortnamninsl
ag som tyder på en centralortsfunktion. Byar med välbevarade
1800-talsbebyggelser samt ett tidigare säterier med medeltida
anor.

3. Getaryggarna, värdebeskrivning:

Kommunikationsmiljö, vägsträckning på s.k. getryggås med
fornlämningar och byar. Getryggås med rester av skilda tiders
vägsträckningar, omgivande odlingslandskap samt byarna
Slättöbrohult och Botilsbo med 1800-talsbebyggelse.

4. Hindsen, värdebeskrivning: Herrgårdslandskap med

koncentration av fornlämningar kring sjön Hindsen. Öppen
odlingsmark med skilda fornlämningstyper från bronsålder och
järnålder. Herrgårdarna Hindskind och Närbyholm med
bebyggelse från 1700- och 1800-talet.

5. Källunda – Åminne, värdebeskrivning:

Herrgårdslandskap kring Källundasjön med fornlämningar,
gårdar av medeltida ursprung samt lämningar efter Åminne bruk
från 1800-talet. Området karaktäriseras av odlingslandskapet
kring gårdarna Schdingsnäs, Åminne, Hökhult och Källunda
med omgivande ekbeväxta hagmarker och bokskogar samt flera
områden med fossil åkermark.

6. Nya Åminne, värdebeskrivning: Bruksmiljö, järnbruk

baserat på sjömalm från den närbelägna sjön Vidöstern med
behållen karaktär från 1900-talets början då anläggningen
uppfördes. Länets enda helt bevarade masugn med tidstypiska
gjuteribyggnader av tegel. Våghus, samtida bebyggelse av
kollada av trä samt disponentsvilla ingår bruksmiljön.
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7. Nydala kloster, värdebeskrivning: Unik klostermiljö,

ruinerna efter Sveriges (jämte Alvastra) äldsta cistercienskloster
med ursprung från 1110-talet. Nydala kloster är unikt eftersom
det anlades fullständigt enligt ordersstiftelsens intention i ett
område avskilt från bebyggda trakter. Ruiner efter
konventsbyggnader, kyrkstall, kapell och två stenhus från
medeltiden. Nydala herrgård, med huvudbyggnad från 1790,
skapades ur delar av klostergodset.

8. Nästa – Kärda, värdebeskrivning: Fornlämningsmiljö,

koncentration av fornlämningar från bronsålder och järnålder
vilket manifesterar Kärda som länets högrikaste socken samt
en koncentration med 1800-tals bebyggelse. Fornlämningsbygd
mellan Nästasjön sjön Gunnen med flera höggravar från
järnåldern, bronsåldersrösen och stenåldersbosättningar.
Kyrkomiljö med kyrka, prästgård, skolhus och tiondebod från
1800-talet, kyrkstall och sockenstuga från år 1900.

9. Rydaholm, värdebeskrivning: Centralort i tiohärads

lagsaga med ett på lämningar efter skilda tiders
brukningsmetoder rikt odlingslandskap.1700-talskyrka med
bland annat märkligt medeltida försvarstorn från 1100-talet och
en medeltida vapensynplats ”Stora hålan” samt fornlämningar. I
området finns gårdstomter, hålvägar, odlingsrösen, terrasseringar
och fossila åkrar på olika tidsepokers markanvändning medan ett
tiotal gravfält tyder på en kontinuitet av bebyggelse från
järnålder till nutid.

10. Södra Vissö by, värdebeskrivning: Bymiljö med

samlad och välbevarad bebyggelse från 1800-talets senare del.
Odlingslandskapet är präglat av 1800-talets metoder av att
bedriva jordbruk. Bebyggelse med klungbytyp med man- och
fägårdsbyggnader av timmer. Välbevarade hagmarker och
slåtterängar. Skiftena omgärdas av välhållna stenmurar.

11. Sötåsa by, värdebeskrivning: Bymiljö, rik på

agrarhistoriska lämningar, representativ för den småländska
boskapsskötseln med få motsvarigheter i länet. Inägomark som i
storlek och utbredning motsvarar det tidiga i 1800-talets
ensädesåkrar. Lövängar och breda stengärdesgårdar som avdelar
skiftena av odlingsmarken. Opåverkade av senare tiders odlingar
finns sju parcelindelade åkerytor.
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12. Vallerstad, värdebeskrivning: Herrgårdsmiljö med anor
från 1300-talet och enhetligt byggnadsbestånd från 1800-talets
senare del intill fornlämningar av järnålderstyp. Äldre
kulturpräglad vägsträckning i området.

9.2. Riksintressen för naturvården
Områden av riksintresse för naturvård utgörs av ett urval av de
bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra
naturvärden som är karakteristiska för landets naturgeografiska
regioner. Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till
grund för urvalet av områden. Avvägningar mot andra
markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska
avvägningar görs inte vid urvalet.
I Värnamo kommun finns 17 markområden, vilka är klassade
som riksintressen för naturvården enligt miljöbalken.

1. Dala mosse och Knekta mosse, värdeomdöme: Dala

mosse är genom sin speciella flora skyddsvärd. Det värdefulla
myrkomplexet består av högt värderade sluttande mossar och
svagt välvda mossar. Dala mosse innehåller dessutom olika
miljöer av laggar, kärr och smågölar som tillsammans utgör
ett sammanhängande område med mycket stora naturvärden.
På vissa håll finns värdefull kombination av fastmarkskog och
myr. Samtidigt som myren är representativ hyser den rariteter
som dytåg och myggblomster. Området har även ornitologiska
värden.

2. Draven, värdeomdöme: Sjön Draven utgör en mycket

viktig fågellokal. Här häckar ett flertal sjöfågelarter främst
änder, vadare och sothöns. Som rastlokal har Draven regional
betydelse. Draven har en kombination av slättsjöarter och
nordliga fågelarter som är unik. Vid sjön finns ett representativt
och välbevarat odlingslandskap med sötvattenstrandäng och
naturbetesmark i form av annan öppen utmark och
blandlövhage. Art- och individrika växtsamhällen med arter som
blåsuga, knägräs, borsttåg, nål- och loppstarr förekommer. Vid
Draven finns också värdefulla kärr av sanka typer som till största
delen är soligena.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen för
naturmiljövård i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs
sid 156.

3. Färjansö – Hångerlandet, värdeomdöme: Det äldre

odlingslandskapet inom området finns representerat genom
smala åkertegar, slåtterängar och hagmark/utmark. Detta har
särskild betydelse för förståelsen av odlingslandskapets
utveckling. Skogarna, strandsnåren och vassarna är enastående
viltbiotoper och torde ha få motsvarigheter. Bokskogarna är
värdefulla som rester av ett större sammanhängande
bokområde. Strandskogen på Hångerlandet är botaniskt
värdefull liksom beståndet av dvärgnäckros i Gorrsundet.

4. Gallnås, värdeomdöme: Representativt och välbevarat

odlingslandskap med slåtterkärr och hackslåttermark.
Naturbetesmarker finns i form av björkhage, öppen hagmark
och annan träd- och buskbärande hagmark. Art- och individrika
växtsamhällen med arter som slåttergubbe, svinrot, jungfrulin,
kattfot, ängsskallra och stagg.

5. Hindsen, värdeomdöme: Hindsen har ett högt naturvärde

med växter som globalt är sällsynta. Sjön har en hög
vattenkvalité även om en viss försurningspåverkan skett.
Hindsen är intressant ur hydrologisk och limnologisk synpunkt
då den är representativ för den oligotrofa klarvattensjön. Vid
Hindsens sydände ligger ängs- och hagmarksobjektet Vika och
Ingabo med ett representativt och välbevarat odlingslandskap
med annan öppen äng och naturbetesmarker i form av öppen
hagmark och blandlövhage. Intill sjön finns också ängs- och
hagmarksobjektet Rusarebo med representativ löväng. Objekten
har art- och individrika växtsamhällen med arter som smörboll,
stor blåklocka, slåttergubbe, backsippa, backnejlika och
jungfrulin. Store mosse, norr om Hindsen, utgörs i huvudsak av
välvda mossar. Bland annat finns här högt värderade
platåformigt välvda mossar.

6. Hemmershult och mader vid Ruskån, värdeomdöme:
Utmed Ruskån finns värdefulla kärrmader. Vid Hemmershult
finns ett representativt och välbevarat slåtterkärr och öppen
hagmark. Art- och individrika växtsamhällen förekommer med
arter som slåttergubbe, spikblad, jungfrulin, darrgräs, starrarter
och slåtterfibbla.

7. Hjälmsänga, värdeomdöme: Vid Hjälmsänga finns ett

representativt och välbevarat odlingslandskap med hackslått och
naturbetesmarker i form av blandlövhage, öppen hagmark och
ekhage. Art- och individrika växtsamhällen med arter som
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darrgräs, solvända, smörbollar, svinrot och grönvit nattviol.

8. Högakull, värdeomdöme: Välbevarad löväng. Art- och
individrika växtsamhällen med arter som svinrot, solvända,
ängsskallra och darrgräs.

9. Källunda – Åminne, värdeomdöme: Området

Källunda-Åminne har höga bokskogs- och sumpskogsvärden.
Förekomsten av nyckelbiotopstypen grova ädellövträd med en
värdefull kryptogamflora är stor i området. Genom den höga
variation och mångformighet som finns i området lever många
växt- och djurarter här. Området är med sina bokbestånd, gamla
ekar och sin kulturhistoriskt intressanta bygd ett vackert område
med stora värden som strövområde.

10. Labbramsängen, värdeomdöme: Området domineras

av en stor alsumpskog med inslag av gran och björk. I sumpskogen förekommer en serie källkupoler uppbyggda av järnockra.

11. Lagan nedströms Hörledammen, värdeomdöme:

Lagans meandrar och delta utgör ett exempel på en
pågående landskapsbildande geologisk process. Här finns både
erosions- och ackumulationsformer genom meanderbildning på
ett flodplan samt en deltabildning. Området är också av vikt för
tolkningen av isavsmältningen genom sandurbildning och
dödislandskap. Lagans meandrande lopp har också stor
betydelse för landskapsbilden.

12. Loftås, värdeomdöme: Representativt och välbevarat

odlingslandskap med hackslåttermark och naturbetesmarker med
öppen hagmark och blandlövhage. Art- och individrika
växtsamhällen med arter som svinrot, slåttergubbe, ängsskallra,
granspira, stagg, ormrot och knägräs.

13. Slättö sand, värdeomdöme: Slättö sand är ett av södra

Sveriges mest intressanta område med inlandsdyner. Området
är förhållandevis stort och välbevarat. I området finns flera
ovanliga och sällsynta insektsarter (ex. Lestica subterranea och
Methoca ichneumonides) som man annars finner vid kusternas
sanddynstränder. Området har stor betydelse för faunan och är
också geologiskt intressant.

14. Stammaderna, värdeomdöme: Stammaderna utgör ett
värdefullt våtmarksområde i form av mad vid vattendrag.
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15. Store Mosse, värdeomdöme: Store mosse nationalpark

är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland. Myrkomplexet består av högt värderade
mossekomplex, svagt välvda mossar, sluttande mossar,
platåformigt välvda mossar. Stora arealer täcks också av
värdefulla topogena kärr samt en del bevuxen sjö.Store mosses
storlek, mångformighet och omväxlande karaktär av högmosse,
kärr och öppna vattenytor gör området ytterst betydelsefullt för
floran och faunan. Området är botaniskt, geologiskt,
hydrologiskt, limnologiskt och ornitologiskt intressant. Store
mosse har troligen Sveriges tätaste population av trana.
Komplexiteten ger sammantaget mossen stora ekologiska
värden.

16. Sötåsa, värdeomdöme: Sötåsa har ett småskaligt

odlingslandskap som visar på äldre tiders brukningsmetoder. De
äldre odlingslandskapen utgör en viktig del i vår historia och är
viktiga för förståelsen av landskapets utveckling. Sötåsa är
också intressant för studier av äldre jordbruks ekologi. I
Sötåsa finns representativa och välbevarade hackslåttermarker
och lövängar. Almlav förekommer. Naturbetesmarker finns i
form av björkhage, blandlövhage och öppen hagmarker. Art- och
individrika växtsamhällen med arter som stor blåklocka,
slåttergubbe, svinrot, slåtterfibbla, prästkrage och jungfrulin.

17. Ingabo mosse, Älmhultamaden och Vårmark med
flera, värdeomdöme: Ingabomossen med omgivande myrar är
värdefullt som topogent kärr och svagt välvd mosse. Området
har höga värden på grund av ostördheten och orördheten i
området. Älmhultamaden består av breda högt klassade mader
kring bäcken.
Läs om kommunens ställningstaganden kring skyddad natur
i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs sid 156.

9.3. Naturreservat
I Värnamo finns 19 stycken områden som utgörs av
naturreservat. 18 stycken naturreservat förvaltas av länsstyrelsen
i Jönköpings län och så finns även ett kommunalt naturreservat,
Lundsbo som ägs och förvaltas av Värnamo kommun.

1. Bodaberg i Hånger, värdebeskrivning: Risskog med
raviner. I Bodaberg finns flera arter av mossor och lavar.
Terrängen är kuperad med flera raviner i området.
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2. Bokeskogen i Dannäs, Värdebeskrivning:

Bokskogsområde med riktigt gamla och grova bokar,
medelgamla bokar till unga bokplantor. I området finns
rödlistade signalarer av lavar och mossor. Här finns flera arter av
fladdermus, även den ovanliga fladdermusarten barbastell.

3. Brunnstorp i Nydala, värdebeskrivning:

Äldre herrgårdslandskap med åkerlyckor, betesmarker. Ädelskog
med inslag av jätteträd och grova ekar.

4. Draven i Bredaryd, delas med Gislaved och Gnosjö,
värdebeskrivning: Fågelsjö med strandängar. Sjön är en
viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar.

5. Färjansö, i Tånnö, delas med Ljungby,
värdebeskrivning: Mad, bokskog och klibbalstrandskog.

Friluftsliv i området med bad, båtsport och naturupplevelser. På
ön i sjön Vidöstern finns även ett rikt fågelliv och flera gamla
ängslador med högt kulturvärde.

6. Gåeryds rasbranter i Nydala, värdebeskrivning:

Området består av en rasbrant med ädellövskog. Reservatet är
rikt på örter och fåglar.

7. Högakulls löväng i Gällaryd, värdebeskrivning:

Området domineras av ängsmarker och är rikt på örter och
fågelarter.

8. Kroppsjön i Rydaholm, värdebeskrivning:

Igenväxande våtmark. Sjön är nu kraftigt igenvuxen men det
finns beslut att området ska restaureras för att åter bli en viktig
fågelsjö.

9. Labbramsängen i Rydaholm, värdebeskrivning:

Labbramsängen utgör en av de sista större sumpskogarna som
bevarats i länet. Marken består av mineralrika jordar som på
flera håll genomsilas av vatten. Artrik flora med fler krävande
arter av mossor och svampar. Ett ovanligt inslag är de välvda
källkupolerna.

10. Moens naturskog i Gällaryd, värdebeskrivning:

Natururskog, i naturreservatet får skogen sköta sig själv. När ett
träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens
egna nedbrytare.
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11. Rusarebo i Voxtorp, värdebeskrivning: Rusarebo

löväng vid stranden på östsluttningen till sjön Hindsen. Inslag
av ädellövskog. Äldre inägomark med en torplämning. Delar av
reservatet sköts genom årlig slåtter.

12. Skilsnäs i Tånnö, delas med Ljungby,
värdebeskrivning: På halvön Skilsnäs växer ädellövskog i

olika åldrar och nedbrytningsstadier. Här finns ett rikt fågelliv
och området är värdefullt för lavar, mossor, insekter och
svampar.

13. Slättö sand i Torskinge, värdebeskrivning: Reservatet
utgör ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet. I området
finns sällsynta arter av insekter och svampar.

14. Stora Grönlid i Rydaholm, värdebeskrivning:

Ädellövskog med inslag av jätteträd av ek och bok finns
fortfarande kvar från en mer öppen period med slåtter- och
betesmarker. På marken växer ovanliga mossor och lavar. I
området finns även flera skyddsvärda fågelarter.

15. Södrabo bokskog i Voxtorp, värdebeskrivning: De

östra delarna är bevuxna med gamla bokskogar med förekomst
av stående och liggande död ved. Den västra delen av reservatet
har tidigare varit inägomark, åker, äng eller hagmark. I västra
delen av reservatet finns även en registrerad fornlämning.

16. Vinsta i Dannäs, värdebeskrivning: Frodig äldre

lövskog vid Bolmens strand. Det finns grova träd, gamla träd,
hålträd, träd som tidigare har varit hamlade samt död ved, värdefulla för insekter och fåglar. Här finns flera arter av fladdermus,
även den ovanliga fladdermusarten barbastell.

17. Åminne i Kärda, värdebeskrivning: Fornåkermarker

och äldre bebyggelselämningar, mellan sjöarna omges finns spår
av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. I området
finns flera fornlämningar.

18. Årån i Voxtorp, värdebeskrivning: Å med forssträckor
och kvillområden. De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån
skapar livsrum för mängder av växter och djur.
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19. Lundso bokskog i Voxtorp, kommunalt
naturreservat, värdebeskrivning: Bokskog med stora

värden för rödlistade arter av lavar och insekter. Kulturmiljö
med torp, inägomark och ett biologiskt kulturarv.

9.4. Natura 2000
Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefull natur. I Värnamo finns
22 stycken områden som utgör riksintressen för Natura 2000.
För en beskrivning av vilka de är och i vilket syfte de är
skyddsvärda följer en liten beskrivning för varje enskilt område.

1. Dala- och Knekta mosse, bevarandesyfte: Området har
mycket höga värden knutna till en stoslagen öppen högmossen
med dess olika naturtyper och rika fågelliv. Dala- och Knekta
mosse bidrar på bästa sätt till gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå för förekommande naturtyper och arter.

2. Draven, bevarandesyfte: Området är en viktig och

artrikfågellokal som hyser hög biologisk mångfald. I Draven
finns ett stort antal fåglar upptagna i EU:s fågeldirektiv och
området har betydelse för det långsiktiga bevarandet av dessa
arter.

3. Drömminge, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåtterängar i låglandet, vilken är en naturtyp
med stor betydelse för hotade artgrupper såsom slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin. I ängen växer även den rödlistade
granspiran.

4. Färjansömaden, bevarandesyfte: Området har mycket
höga naturvärden knutna till fuktäng.

5. Gallnås, bevarandesyfte: Odlingslandskapet i och kring

Gallnås är troligtvis länets säkraste lokal för barbastell, som är
rödlistad inom EU såväl som nationellt och endast har få kända
lokaler i länet. Området har även mycket höga värden knutna
till naturtyperna silikatgräsmark, fuktängar, trädklädd betesmark
och slåtterängar i låglandet. Silikatgräsmark är en prioriterad
naturtyp inom EU och ett hotat markslag även inom landet.
Slåtterängar låglandet är värdefulla för många hotade artgrupper,
t.ex. slåttergynnade kärlväxter, fjärilar och vildbin. Hävdade
fuktängar är betydelsefulla för ett flertal arter t.ex. den rödlistade
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Läs om kommunens ställningstaganden kring skyddad natur
i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs sid 156.

granspiran som är funnen i området. Trädklädd betesmark med
äldre solbelysta ekar och hamlade träd är viktiga för den
biologiska mångfalden av en stor mängd arter, inklusive
barbastell.

6. Gåeryd, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåtterängar i låglandet, vilken är en naturtyp
med stor betydelse för hotade artgrupper såsom slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin.

7. Gåeryds rasbranter, bevarandesyfte: Området har

mycket höga värden knutna till naturtyperna nordlig
ädellövskog, ädellövskog i branter och näringsfattig bokskog.
Skogarna har en hög biologisk mångfald av arter, bland annat
finns en rik kärlväxtsflora med arter såsom långsvingel,
trolldruva och myskmadra.

8. Hemmershaga, bevarandesyfte: Området har mycket

höga värden knutna till slåttermark (slåtterängar i låglandet,
fuktängar) och till de olika typerna av betesmark (stagg-gräsmarker, silikatgräsmarker). Slåtterängar av sidvallstyp är mycket
ovanliga inom länet. De är värdefulla för sin artrikedom såväl
som de utgör ett levande exempel av odlingslandskapets
kulturhistoria. Stagg- och silikatgräsmark är prioriterade
naturtyper inom EU viktiga för bland annat hotade kärlväxter.

9. Hindsen, bevarandesyfte: Området har höga värden

knutna till naturtypen näringsfattiga slättsjöar. Sjön har god
ekologi med avseende på fisk, växtplankton och bottenfauna.
Hindsen är även värdefull för ett flertal rödlistade arter, t.ex.
sjöhjortron, skaftslamkrypa och klotgräs.

10. Hjälmsänga, bevarandesyfte: Området har mycket höga
värden knutna till områdets betesmarker (silikatgräsmark,
fuktängar, trädklädd betesmark). Silikatgräsmark är en
prioriterad naturtyp inom EU och värdefull för bland annat
hotade kärlväxter. Hävdade fuktängar är betydelsefulla för
många arter, t.ex.den rödlistade granspiran som finns i
området. Trädklädd betesmark med äldre solbelysta ekar är
viktiga för den biologiska mångfalden inom ett flertal
artgrupper, exempelvis lavar, mossor och insekter.

11. Högakull, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till naturtyperna lövängar, trädklädd betesmark,
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silikatgräsmark och fuktängar. Lövängar och silikatgräsmark är
prioriterade naturtyper inom EU och hotade markslag även inom
landet. Trädklädd betesmark och fuktängar är viktiga för den
biologiska mångfalden inom flera hotade artgrupper av
exempelvis mossor, lavar, insekter och fåglar.

12. Kroppsjön, bevarandesyfte: Området har mycket höga
värden knutna till fågelsjön med dess rika fågelliv. Kroppsjön
bidrar på bästa sätt till gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå för förekommande arter.

13. Labbramsängen, bevarandesyfte: Labbramsängen har

en av länets sista stora bevarande lövsumpskogar. Området har
unika källor och mycket höga hydrologiska värden. Höga värden
finns även knutet till naturtyperna taiga, skogsbevuxen myr och
öppna mossar och kärr.

14. Liljenäs, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till de olika typerna av betesmark (silikatgräsmarker, fuktängar, trädklädd betesmark). Silikatgräsmark är en
prioriterad naturtyp inom EU och betydelsefull för bland annat
hotade kärlväxter. Hävdade fuktängar är viktiga för
artrikedomen inom flera artgrupper, t.ex. fjärilar, fåglar och
vildbin. Den trädklädda betesmarken med dess värdefulla,
vidkroniga äldre ekar är viktiga för många insekter, lavar och
mossor. Källan och det omgivande rikkärret är artrika miljöer,
tillsammans med den öppna myren bidrar de till en ökad
diversitet av naturtyper vilket är viktigt för den biologiska
mångfalden inom Natura 2000-området. Vid myren finns även
den rödlistade klockgentianan.

15. Moens urskog, bevarandesyfte: Området har mycket

höga värden knutna till naturtypen taiga. Skogen präglas av
naturlig dynamik och rik tillgång på död ved. Den hyser också
en hög biologisk mångfald knuten till bland annat lavar, mossor,
vedsvampar och fåglar.

16. Rusarebo, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna slåttermarker i låglandet, lövängar och till
reservatets bok- och ädellövskogar. Lövängar är en prioriterad
naturtyp inom EU och betydelsefull för många hotade arter,
t.ex den rödlistade lunglaven som finns här. Hävdad slåttermark
är mycket värdefull för hotade artgrupper, t.ex. slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin. Bok- och ädellövskogarna som
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omger ängsmarkerna har gott om död ved och hyser en stor
artrikedom. Många signal- och rödlistade arter har hittats i
skogarna, vilket visar på en hög biologisk mångfald knuten till
äldre ädellövskog.

17. Rönnhult, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåttermark och de olika typerna av betesmark
(silikatgräsmarker, fuktängar). Slåttermark har stor betydelse
för hotade artgrupper såsom slåttergynnade kärlväxter, fjärilar
och vildbin. Silikatgräsmark är en prioriterad naturtyp inom EU
och ett hotat markslag även inom landet. Hävdade fuktängar är
viktiga för den biologiska mångfalden inom flera artgrupper t.ex.
fjärilar, fåglar och vildbin.

18. Skilsnäs, bevarandesyfte: Området utgörs av en

skogsbeklädd halvö med omgivande öar i sjön Flåren. Skilsnäs
har mycket höga värden knutna till naturtypen näringsfattig
bokskog och till arten hårrklomossa. I skogarna finns senvuxna
grova träd, död ved och en rik biologisk mångfald knuten till
fåglar, insekter och kryptogamer. Den rödlistade hårklomossan
har troligtvis länets bästa förekomst i Flåren.

19. Stora Grönlid, bevarandesyfte: Området har mycket

höga värden knutna till områdets lövskogar (nordlig ädellövskog, lövsumpskog) och till öppen myr. Skogarna har en hög
biologisk mångfald knuten till krävande mossor, lavar och
svampar såväl som till det lundartade fältskiktet. Inslaget av
öppen myr bidrar med en ökad diversitet av naturtyper vilket
gynnar den biologiska mångfalden inom Natura 2000-området.

20. Stora Fällan, bevarandesyfte: Området har mycket höga
värden knutna till slåtterängar i låglandet och till silikatgräsmarker. Hävdade slåtterängar är värdefull för hotade artgrupper,
t.ex. slåttergynnade kärlväxter, fjärilar och vildbin.
Silikatgräsmark är en prioriterad naturtyp inom EU och ett hotat
markslag även inom landet.

21. Åminne, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till trädklädd betesmark, näringsfattig bokskog
och lövsumpskog. I betesmarken finns grova, vidkroniga ekar
vilka är viktiga för hotade lavar och svampar. Bokskogen har
en rik biologisk mångfald knuten till rödlistade och krävande
mossor och lavar.
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22. Årån, bevarandesyfte: Området har mycket höga

naturvärden knutna till vattendraget med dess kantzon av olika
skogstyper och utter. Årån är ett artrikt vattendrag med inslag av
värdefulla strömmande sträckor och det omges av en skyddad
kantzon. I vattendraget finns även uttern.

9.5. Riksintresse för friluftsliv
Det förekommer tre riksintressen för friluftslivet i kommunen.
Nedan finner ni en redogörelse vari områdenas skyddsvärde
ligger.

1. Bolmen Värdebeskrivning: Bolmen med sitt fina

vatten och bra stränder har särskilt goda förutsättningar för bad,
båtsport, kanotning, fritidsfiske m m. Även förutsättningarna
för landbaserat friluftsliv, natur- och kulturstudier är goda med
hänsyn till den förhållandevis låga exploateringsgraden och
den orörda naturen som finns. Bolmen är södra Sveriges största
insjö. Stränderna består av klappersten och sand eller grus och
goda förutsättningar för bad finns på en rad platser i sjön. Vattnet
är mycket rent och lämpat för fiske, med bl. a rikliga gös- och
gäddbestånd.

2. Store Mosse Värdebestämning: Store mosse är Sveriges

största högmosse och landets största myrmarksområde söder om
Lappland (över 8000 ha). Storleken och mångformigheten gör
att mossen har områden som är botaniskt, geologiskt,
hydrologiskt, biologisk, limnologiskt och ornitologiskt
intressanta. Komplexiteten ger stora ekologiska värden.
Mossens växlande karaktär och mångformighet ger särskilt goda
förutsättningar för positiva upplevelser, naturstudier och
vandring. I och med att mossen med olika åtgärder gjorts
tillgänglig för allmänheten är den av största intresse för
friluftslivet.

3. Vidöstern Värdebeskrivning: Vidöstern har ett rikt

fiskebestånd varav gösbeståndet är särskilt värdefullt.
Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för friluftslivet.
Området ger även möjlighet att andra fritidsaktiviteter såsom
bad, båtsport, fågel- och andra naturstudier. I sjön finns särskilt
goda förutsättningar för flera friluftsverksamheter samtidigt.
Vidöstern har ett rikt fiskbestånd, varav gösbeståndet är särskilt
värdefullt. Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för
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Läs om kommunens ställningstaganden kring frilufsliv i planeringsstrategin, Naturmiljön som
resurs sid 156.

fritidsfisket. Området ger även möjlighet till andra
fritidsaktiviteter såsom bad, båtsport, fågel- och andra
naturstudier.

9.6. Riksintresse för
vattenförsörjning och för fiske
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar fram områden

som myndigheten bedömer vara av riksintresse för
vattenförsörjningen enligt miljöbalken. Bergåsens
dricksvattenanläggningar utgör mark- och vattenområden
som HaV bedömer vara av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjningen. Bergåsens grundvattenförekomst och
vattentäkt ligger i Ljungby kommun, där sjön Vidöstern
mynnar i Lagan. Vattentäkten försörjer i dagsläget både stora
delar av Alvesta kommun och Växjö kommun med
dricksvatten. För Värnamo kommuns del berör riksintresset
kommunens södra del utmed riksväg 25 i form av
överföringsledning med tillhörande tryckstegringsstation.
HaV har från och med myndighetens inrättandes ansvaret för
områden av riksintressen för yrkesfisket. Riksintressena för
yrkesfiske redovisas i Fiskeriverkets rapport 2006:1: Det
föreligger ett intresse för yrkesfiske i kommunen, sjön Bolmen.
Idag utgår inga fiskare från Värnamo kommun.
Fritidsfiske ingår i riksintresset för friluftsliv vilket medför
fritidsfiske för Värnamo kommun sjöarna Bolmen och
Vidöstern.

9.7. Riksintresse för vindbruk
Energimyndigheten har uppdraget av regeringen att ta fram
områden på land och till havs med särskilt goda
vindförutsättningar som ska vara av riksintresse för vindbruk.
Den senaste uppdateringen genomfördes år 2013 och ett
tilläggsbeslut togs i maj 2015 för ett mindre antal områden.
Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn till
försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv.
Värnamo kommun är berörd av ett område som bedöms vara
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av riksintresse för vindbruk. Området är beläget mellan sjöarna
Furen och Flåren samt sträcker sig öster ut mot riksväg 27.

9.8. Riksintresse för totalförsvaret
Områden av betydelse för totalförsvarets militära del pekas ut
av Försvarsmakten som också är den myndighet som är ålagd att
bevaka dessa.

Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintresse för
totalförsvaret i planeringsstrategin, kommun med fokus på
förnyelsebar energi sid 135.

Riksintresset för totalförsvarets övningsflygplats Hagshult ligger
inom kommunen samt riksintresset influensområde, -område
27. Riksintresset är beläget i kommunens nordöstra del, 14 km
nordost om Värnamo tätort och 1-2 km från närmsta mindre ort
Fryele. Influensområdet är avseende buller, säkerhet och annan
aspekter och alla plan- och bygglovsärenden inom områdena ska
remitteras försvarsmakten. Risken för att påverka riksintresset
består främst i att olämplig lokalisering av störningskänslig
bebyggelse på sikt kan innebära begränsningar och
verksamheten på flygplatsen. Detta gäller även höga objekt
såsom vindkraftverk eller master som kan utgöra
flygsäkerhetsrisk vid placering inom de angivna områdena för
hindersfrihet, stop-område för höga objekt samt influensområde
för luftrum.
Vad gäller planering och exploatering av höga objekt, 20
meter och högre utanför samlad bebyggelse (enligt definition för
flyghinder) och över 45 meter inom samlad bebyggelse, är hela
landets yta influensområde och höga objekt ska remitteras till
totalförsvaret.

9.9. Riksintresse för
kommunikation
Trafikverket beslut om vilka vägar och järnvägar/stationer som
är av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Dessa nät har sådana
speciella funktioner för transportsystemet att de mark- och
vattenområden som berörs är av riksintresse för
kommunikationsanläggningar. Det är funktionen som
genom riksintresset bevakas och inte själva transportlederna.
Riksintresset gäller både befintligt väg/järnvägsnät såväl som
planerat sträckning. Den planerade höghastighetsjärnvä-
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Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen för
kommunikation i planeringsstrategin, Noder och stråk sid
118.

gen (HHJ) vars dragning Europabanan från Jönköping till

Helsingborg/Malmö och vidare mot Köpenhamn är en planerad
järnvägsbana och ett framtida riksintresse som kommer gå i en
nord-sydlig riktning genom kommunen. Följande
kommunikationsanläggningar, planerade eller befintliga bedöms
vara av riksintresse för Värnamo kommun:

Väg 25 Halmstad Kalmar, ingår i det nationella

stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Väg
25 är en viktig tvärförbindelse mellan vägarna E6, E4 och E22 i
södra Sverige samt förbinder Halmstad med Växjö och Kalmar.

Väg 27 Karlskrona-Göteborg, utgör förbindelse mellan

regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona och
Göteborg och utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra
och västra Sverige.

Väg 127 Vetlanda och Värnamo, utgör särskild

betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 127, mellan Värnamo och Vetlanda, är en viktig transportled som länkar
samman en del av de funktionellt prioriterade
stråken som lyfts fram i den regionala systemanalysen för östra
Götaland, som E4, väg 30 och väg 31.

Väg E4 Helsingborg-Haparanda, ingår i det av EU

utpekade Trans European Transport Network, TEN-T.
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från
Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för
långväga transporter av såväl gods som personer.

Väg planerade förbifart Bor, Väg 27 utgör förbindelse

mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona och
Göteborg och utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra
och västra Sverige.

Järnväg Halmstad-Nässjö-Järnväg (HNJ), är delvis utpekat som riksintresse. Av betydelse för Värnamo är att delen
Vaggeryd till Värnamo är av interregional betydelse för
trafiken mellan Jönköping och Växjö. Övriga delar är dock inte
av riksintresse. Banan används för gods- och
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persontransporter.

Järnväg sträckan Jönköping-Vaggeryd, är en viktig länk i
den interregionala trafiken Jönköping-Växjö.

Järnväg kust- till kustbanan, är av interregional

betydelse. Banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt
Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan
trafikeras av gods- och persontåg.

Järnväg planerad Europabanan, är en tänkt framtida höghastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/Malmö och
vidare mot Köpenhamn.

Järnvägsstationer, av riksintressen i kommunen är

följande stationer: Rydaholm, Bor, Rörstorp och Värnamo
järnvägsstation.
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1. Inledning
Bakgrund
Miljöbedömningens syfte och krav
Läsansvisning
Miljömål

3

1.1 Bakgrund och koppling till
planförslaget
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunens uppdrag att ta
fram ett förslag till ny översiktsplan.
Översiktsplanen utgör ett geografiskt kommuntäckande
planeringsinstrument och blickar ett tjugotal år framåt i
tiden. Översiktsplanen är därför ett av kommunens viktigaste
strategiska styrdokument. Enligt plan- och bygglagen ska alla
översiktsplaner miljöbedömas. Översiktsplanering anses alltid
innebära betydande miljöpåverkan då bebyggelseutveckling och
markanvändningen påverkar många intressen, varför denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och ingår
som en del av kommunens
översiktsplan, Mitt Värnamo 2035.
Förslaget till en ny översiktsplan
består av de tre delarna planförslag,
konsekvensbeskrivning och
planeringsunderlag. Till dessa
dokument sammanställs också ett
digitalt kartverktyg som redovisar
planförslaget och
planeringsunderlaget i form av kartor.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
Planförslag
MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.
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Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)
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KARTA
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KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

Utöver det material som presenteras
här i konsvekvensbeskrivningen finns
det även i planförslaget kortfattade
sammanfattningar gällande
konsekvenser efter respektive
fokusområde. Konsekvenserna
redovisas i planförslaget utifrån en
så kallad värderos som redogör för
förslagets konsekvenser i förhållande
till gällande översiktsplan,
0-alternativet. På det sätt blir
konsekvenserna av planförslaget för
respektive fokusområde lättillgängliga
och greppbara för läsaren.

TEXT
(PDF)

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg
Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.
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KARTA

1.2 Miljöbedömningens
syfte och krav
Arbetet med en MKB utgör en process
integrerad i översiktsplanearbetet. Syftet är att pröva olika
förslag och ställa dessa mot varandra i en öppen dialog för att
kunna välja de lösningar som sammantaget ger bäst möjligheter
för långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Arbetet påbörjades med ett program för arbetet med ny
kommuntäckande översiktsplan för Värnamo kommun som
godkändes av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-15.
Illustration som redogör för hur konskekvensbeskrivningen har
tagit fram parallellt med att planförslaget har arbteats fram.

1.3 Läsanvisning
I förslaget till ny översiktsplan, - Mitt Värnamo 2035 har
kommunen lagt fast fyra fokusområden som planen
koncentreras kring. Dessa är:
- Attraktiv kommun
- Goda kommunikationer
- Utveckla natur- och vattenresurser
- Hållbar näringslivsutveckling
Gränsdragningen mellan fokusområdena är i verklighetens
planeringssituation inte enkel att göra. Konsekvenser av förslag
inom översiktplanen kan påverka mer än ett fokusområde. En
konsekvens kan också vara positiv för ett fokusområde, men
negativ för ett annat. För att komma fram till en gemensam
målbild d.v.s. planförslaget, undersöks ett eller flera
planeringsalternativ eller scenarier parallellt med ett så kallat
nollalternativ. Nollaternativet är den gällande översiktsplanen
från 2002.
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1.4 Miljömål
NATIONELLA MILJÖMÅL
Sveriges nationella miljömål är vid denna MKB:s framtagande
fastlagda till ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället och innebär att
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en
generation (till 2020). Detta bedöms vara ett mycket högt ställt
mål. Miljömålen är uppdelade i miljökvalitetsmål som beskriver
den kvalitet som miljön ska ha 2020 och etappmål som är mer
inriktade på åtgärder och dessa är inte uppdelade per
miljökvalitetsmål.
REGIONALA MILJÖMÅL
Jönköpings län berörs av 14 av de nationella miljömålen då det
inte finns hav eller fjäll inom länet. Nya regionala miljömål
beslutades i april 2013. Det anses att de nationella
miljökvalitetsmålen i de flesta fall är så heltäckande att inga
regionala mål behövs. Undantaget är begränsad klimatpåverkan
där länet har antagit egna etappmål. Miljökvalitetsmålen har
delats upp i fyra delar med specifika åtgärdsmål. Dessa är:
- Vattnets miljömål
- Djurens och växternas miljömål
- Hälsans miljömål
- Minskad klimatpåverkan
Lägg till Jönköpings läns mål om att Plusenergilän 2020
Förorenad mark och försurning anges som speciellt
utmärkande för Jönköpings län i det regionala miljöarbetet.
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer finns idag för buller, luft och
vattenkvalitet. Dessa reglerar den kvalitet på miljön som ska
uppnås till en viss tidpunkt. Utgångspunkten är att den ska ta
sikte på vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för
utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har
huvudansvaret för att normerna följs men det finns även ett visst
ansvar hos olika verksamhetsutövare.
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Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger
tillstånd till att driva anläggningar.
En miljökvalitetsnorm får inte överskridas. Uppfylls inte en
miljökvalitetsnorm ska ett åtgärdsprogram tas fram för att
normen ska kunna hållas.
ÖVRIGA BEDÖMNINGSGRUNDER
Folkhälsomålen är 11 stycken och beslutade av riksdagen. Flera
av dessa är starkt beroende av den bebyggda miljön och hur
denna utformas för att människor ska känna trygghet,
delaktighet och ha möjligheter att leva ett aktivt liv.
Länsstyrelsen i Jönköping har antagit handlingsprogrammet
”hälsans miljömål” vilket gäller 2016 -2020 och omfattar
miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Programmet
syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. Delen som
behandlar God bebyggd miljö är huvudsakligen kommunernas
uppgift. Ett av delmålen är fördjupad genomlysning av god
bebyggd miljö i översiktsplanen.
De regionala planeringsunderlagen har också bidragit med
bedömningsunderlag. Den Regionala Utvecklingsstrategin
(RUS) och den regionala transportplanen har varit del av
bedömningsgrunderna liksom även den Regionala
utvecklingsplanen (RUP).
Allmänna hållbarhetsaspekter har även använts som en del av
bedömningsgrunderna eftersom en hållbar utveckling av
samhället är en av grunderna för miljökvalitetsmålen. En del av
bedömningen rör även ekonomiska överväganden. Där de ekonomiska övervägandena har bedömts ha särskilt stor
betydelse finns de med som bedömningsgrund i de redovisade
konsekvensbedömningarna nedan.
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2. Avgränsning
Nivåavgränsning
Geografisk användning
Avgränsning i tid
Begränsat alternativ
Översiktsplanens tänkbara miljöpåverkan
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2.1 Avgränsning
En konsekvensbedömning behöver en avgränsning för att inte
leda hur långt som helst. Översiktsplanen pekar ut
ställningstaganden, belyser problem och konflikter samt gör
avvägningar mellan exploateringsbehov och bevarandebehov.
Konsekvensbedömningen begränsas till kommunens utvalda
fokusområden. Bedömningen ska vara på samma
detaljeringsgrad som det som bedöms. Översiktsplanen är
övergripande och den kommer senare att kompletteras med
fördjupningar för vissa delar av kommunen eller för vissa
preciserade användningsområden. Dessa ska i takt med att de
antas införlivas i den övergripande översiktsplanen.
Fördjupningarnas konsekvenser bedöms i respektive
fördjupning.
Konsekvensbedömningen grundar sig på miljömål,
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer liksom
folkhälsomål, allmänna hållbarhetsbedömningar och
ekonomiska överväganden. Bedömningsgrunderna skiljer sig
något åt mellan de olika fokusområdena. Hänsyn har även tagits
till den gällande översiktsplanen som är det nollalternativ som
planförslaget jämförs med. Planen är ett underlag för
kommunens fysiska planering där både positiva och negativa
effekter vägs mot varandra. En del inriktningar och riktlinjer ger
positiva effekter för vissa delar av kommunen och negativa för
andra. Det finns även en del ställningstaganden som direkt strider mot varandra och som behöver vägas och jämkas samman i
senare delar av planprocessen. Detta är dock helt i sin ordning
i översiktsplaneringen som syftar till att belysa och peka ut en
utvecklingsriktning för hur användningen av mark- och
vattenområden i kommunen ska prioriteras och utformas.
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har skett i
samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ett möte där
översiktsplanens innehåll och avgränsningar diskuterades hölls
2015-06-23.

2.2 Nivåavgränsning
Alla bedömningar i den här konsekvensbedömningen är gjorda
på en övergripande nivå för att spegla de stora dragen av
konsekvenser som planen kan ge upphov till. Planen ska visa
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hur kommunen vill förvalta och utveckla natur-, kultur- och
bebyggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. Översiktsplanen
ska även behandla hushållningen med resurser och vara en av
grunderna för ett hållbart samhälle. Den föreliggande
konsekvensbeskrivningen ska på ett tydligt sätt belysa de direkta
och indirekta konsekvenser som planen kan medföra.
God och tydlig planering är en förutsättning för ett hållbart
samhälle. En viktig aspekt för att uppnå hållbarhet är att det
finns en tydlig planering och viljeinriktning för hur mark och
vatten ska användas och vilken inriktning som ska prioriteras.

2.3 Geografisk avgränsning
Planens geografiska avgränsning är av naturliga skäl
kommunens område, men konsekvenserna av planen behöver
inte alltid begränsas av kommunens fysiska gränser. En del
åtgärder och inriktningar som föreslås i planen kan ha inverkan
både på närliggande kommuner och även regionala
konsekvenser kan förekomma inom vissa områden. Samråd och
samverkan med grannkommunerna förekommer inom flera
områden så som gemensamma kommunikationer,
vattenförvaltning, naturskydd etc.

2.4 Avgränsning i tid
Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod för att spegla
majoritetens uppfattning om dess aktualitet för byggande och
annat nyttjande av kommunens mark. Ofta kan planen
användas under en längre tidsperiod, men den ska
aktualitetsprövas minst en gång/mandatperiod. Tidsspannet och
visionen i den nu aktuella planen sträcker sig fram till 2035. Det
har även varit tidshorisonten för de analyser och utredningar
som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen.

2.5 Begränsning av alternativ
Kommunen har valt att begränsa alternativen till ett enda
huvudalternativ (mitt Värnamo 2035) till jämförelse och
nollalternativ används den befintliga översiktsplanen och de
bedömda effekter den skulle få om den nya planen inte antas.
Den gamla planen utgör i många avseenden den grund som den
nya planen vilar på och är på många sätt en vidareutveckling och
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förfining av denna.
Den nya planen innebär att bebyggelseutvecklingen
koncentreras till Värnamo stad och ett tätortsband längs väg
27. Om höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Malmö
kommer till stånd kommer närheten till det nya stationsområdet
mellan Värnamo och Bor att innefatta ny bebyggelseutveckling
och nya kommunikationer.
Nollalternativet har ingen specifik viljeinriktning för ny
bebyggelse annat än koncentration mot befintliga tätorter.

2.6 Översiktsplanens tänkbara
miljöpåverkan
All användning av mark och vatten innebär en påverkan på
miljön. En viktig aspekt för att minska negativa miljöeffekter
av samhällsutvecklingen och uppnå hållbarhet är att det finns en
tydlig planering, samordning och ställningtagande för hur mark
och vatten ska användas och vad som ska prioriteras. God och
tydlig planering lägger en stabil grund för ett hållbart samhälle i
samklang med miljön och ger förutsättningar för långsiktiga och
goda bostadsmiljöer och bostäder. Generellt bedöms den nya
översiktsplanen bättre sträva mot att uppfylla miljömålen och
folkhälsomålen än nollalternativet.
Av plan och bygglagen framgår att översiktsplanen ska redogöra
för hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna planen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling
inom kommunen. Kommunen har valt att i planförslaget redogöra för vilka delar av planförslaget som man ser skulle kunna
ha en inverkan på de nationella miljökvalitetsmålen vilket även
indirekt även motsvarar de regionala målen. I konsekvensbedömningen görs en sammanfattande bedömning i kapitel 6 av
denna inverkan som planförslaget bedöms utgöra.
Utsläpp av växthusgaser från transporter är ett prioriterat område
för kommunen och inriktningen av översiktsplanen syftar till att
minska dessa utsläpp genom att koncentrera och förtäta
bebyggelsen, bygga energismart och satsningar på gång-,
cykel- och kollektivtrafik framför transporter med bil.
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Viss negativ påverkan av naturmiljön kan uppkomma genom att
ny naturmark tas i anspråk för bostads- och
näringslivsutveckling. Detta gäller främst i närheten av
*Värnamo stad samt i de utpekade LIS-områdena. Inriktningen
på förtätning kan leda till att mindre naturmark tas i anspråk än
för nollalternativet.
Genom att styra ny bebyggelse till speciella delar av kommunen
så som Värnamo tätort och tätortsbandet längs väg 27
uppkommer flera sekundära effekter. Positivt är att
samhällsservicen får bättre förutsättningar i samhällena längs
vägen. Det kan även innebära en mer levande landsbygd i
området kring väg 27 där jordbruket utvecklas och
småföretagandet blomstrar. Negativt är att en koncentration
till ett visst område kan innebära utarmning av andra delar av
landsbygden vilket kan få till följd att jordbruksmark växer igen
och kulturlandskapet och de djur och växter som är beroende av
öppna marker försvinner.
Vissa av utvecklingsområdena nära vatten saknar kommunalt VA
vilket kan ge negativa effekter på vattendrag och sjöar i
närheten i form av övergödning eller ökad mängd förorening
genom enskilda avlopp och ökande ytavrinning.
En samlad bedömning av planens konsekvenser finns i kapitel 6
nedan. För överskådligheten har bedömda konsekvenser
klassats med en tregradig skala och en färg, negativ påverkan
(röd), neutral påverkan (gul) och positiv påverkan (grön).
Alla bedömningar sker utifrån nollalternativet. En närmare
redovisning av bedömningsgrunderna återfinns i samma kapitel.
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3. Analyserade alternativ
Mitt Värnamo 2035
Nollalternativet
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3.1 Mitt Värnamo 2035
Mitt Värnamo 2035 är det planförslag som denna
konsekvensbeskrivning behandlar och innebär
sammanfattningsvis att bebyggelseutvecklingen
koncentreras till Värnamo stad och ett tätortsband längs väg 27.
Kommunen är en knutpunkt mellan flera
kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4 och väg 27)
och järnvägslinjer. Kommunikationer är en viktig del av
översiktsplaneringen och dessa har stor betydelse för
samhällsutvecklingen och den goda bebyggda miljön. En viktig
aspekt för generellt hållbara transportsystem är att det finns en
tydlig planering och viljeinriktning för hur transportsystem ska
utvecklas och vad som ska prioriteras. Arbetspendling antas få
allt större betydelse både lokalt och regionalt i framtiden och
denna pendling bör i största möjlig mån ske med kollektiva och
miljövänliga transportmedel. För att främja denna inriktning ska
cykel och gångstråk byggas ut och utökas och mer fokus ska läggas på kollektivtrafiken. Bussnätet bör ökas med tätare turer och
expresslinjer vilket ska underlättas av att ny bebyggelse
koncentreras till Värnamo och tätortsbandet med omland.
Längre pendlingssträckor utanför kommungränserna ska
företrädesvis ske med spårbunden trafik och flera inriktningar/
satsningar behandlas i planen. Stråken för bebyggelseutveckling
kan komma att förstärkas ytterligare av den planerade
höghastighetsjärnvägen och dess station öster om Värnamo stad.
Ett antal områden har i en tidigare utredning bedömts som
lämpliga för sjönära samhällsutveckling och 8 stycken pekas
därför ut för bebyggelseutveckling i översiktsplanen. Genom att
specifikt peka ut dessa områden önskar kommunen bevara andra
områden från denna typ av exploatering.
Kommunen vill satsa på att bli en kommun med god tillgång på
kultur. Offentlig konst både som utsmyckning och som en del
av samhällslivet lyfts fram. Det pekas i planförslaget ut goda
kulturmiljöer som ska tillvaratas, bevaras och utvecklas. Framför
allt är det redan skyddade miljöer som prioriteras.
En god hushållning med mark- och vattenresurser ska ske
genom att ett antal specifika underlag för planering tas fram eller
följs upp så som ny VA-plan, Trafikplan, Grönstrukturplan och
uppdaterade skyddsområden för vattentäkter. Det finns även
en del uttalade viljeinriktningar för hur specifika områden ska
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användas. Exempel på detta är tysta områden, mark som ska
användas för areella näringar och mark som explicit utpekas för
viss typ av exploatering.
Kommunen vill vara en omsorgsfull, trygg och hälsosam
kommun med god tillgänglighet för alla sina invånare. Det ska
finnas möjlighet till en aktiv fritid med tillgång till
motionsmöjligheter i närheten av bostaden. Kommunen vill
även ha fokus på skola och utbildning och utveckla en god
miljö för de yngre invånarna. Förskolor och skolor ska finnas
där människor bor och därför vill kommunen satsa och utveckla
även landsbygdsskolorna.
Planer för att utveckla näringslivet i kommunen är en viktig del
av planen. Det finns en stark vilja att bredda näringslivet
framför allt med inriktning mot besöksnäring och turism. För att
främja tillgängligheten och främja mer levande stadsmiljöer vill
kommunen undvika etablering av externa köpcentrum utanför
tätorterna och det finns en ambition att underlätta för rekrytering
och pendling och att se till att det finns mark att tillgå i attraktiva
lägen.

3.2 Nollalternativet

(baseras på nu gällande ÖP samt FÖP Värnamo stad)
Nollalternativet innebär att den nu gällande översiktsplanen med
dess inriktning fortsätter att gälla. Detta medför även
konsekvenser på miljö och samhälle och det är utifrån de
konsekvenserna som bedömningarna görs i förhållande till den
nya planen.
Den gamla översiktsplanen är generellt mer detaljerad och går
in på specifika frågor och platser inom många områden. På flera
punkter är den nya översiktsplanen en vidareutveckling av den
gamla om än på ett mer generellt plan, vilket gör att skillnaderna
mot nollalternativet på vissa områden inte blir särskilt stora. Det
finns dock en del väsentliga skillnader.
Nollalternativet saknar en övergripande vision för en hållbar
bebyggelseutveckling i kommunen vilket innebär att
bebyggelseutvecklingen sker i utpekade områden i närheten av
eller i befintliga tätorter. Bebyggelseutveckling sker främst på
jordburkmark i tätortsnära områden, men restriktivitet för
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bebyggelse i känsliga riksintresseområden och
vattenskyddsområden ska råda. Flera strandnära perifera
områden utpekas som utvecklingsområden för ny bebyggelse
utan någon egentlig sammanhållen plan. Bebyggelsetryck är en
viktig faktor för ny bebyggelse vilket gör att det saknas
acceptabla VA-lösningar för flera av de strandnära områdena
vilket kan få stor påverkan på vattenkvaliteten i de närliggande
sjöarna och vattendragen.
Näringslivsutveckling är en framträdande del av planen både
vad gäller industri och handel. Utvecklingen ska ske genom
olika regionala samarbeten mellan kommuner och regioner samt
samarbeten med näringslivet. Tillhandahållande av god fysisk
infrastruktur för företagande är en viktig aspekt för att vara en
attraktiv näringslivskommun.
Kulturmiljön som har formellt skydd ska skyddas och
utvecklas hänsynsfullt och med bibehållna kulturvärden.
Kulturlivet i Värnamo ska framför allt utvecklas genom
Vandalorum och samarbeten med gummifabrikens
kulturcentrum, i likhet med det nya planförslaget.
En önskan om att minska utsläppen av klimatgaser och
koldioxid är den röda tråden i kommunikationsstrategin.
Kommunen ser positivt på cykling och utveckling av
cykelbanor. Inriktning på kommunikationer är dock framför allt
inriktad på kollektivtrafik i stort och olika samarbetsprojekt och
satsningar på järnvägarna i kommunen och förbättringar av
möjligheten för regional pendling till och från arbete och studier.
Platsen för ett nytt kommunalt reningsverk har flyttats sedan
planen antogs och det nya reningsverket i Pålslund ger
förutsättningar för att förbättra VA-situationen i flera av
kommunens samhällen.
Hushållningen med mark och vattenresurser ska främjas
genom att god jordbruksmark i tätortsnära områden i möjligaste
mån ska undantas från att exploateras. Skogsbruket ska
uppmärksammas på de biologiska och kulturella värden som
finns i skogen. Informationen ska främst komma från
skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Skogen och marken är även
viktig ur rekreationssynpunkt. För exploatering finns en strategi
för hur kommunal skogsmark kan användas dels vid
exploatering och dels som bytes- eller ersättningsmark.
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4. Konsekvenser
Riksintressen
Klimatpåverkan
Hushållning med naturresurser
Naturmiljö
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv
Samhällsservice
Tekniska kommunikationer
Ljudkvalitet
Luftkvalitet
Risker
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4.1 Riksintressen
BESKRIVNING
I kommunen finns ett antal områden som är utpekade som
riksintresseområden. Ett riksintresse ska skyddas mot intrång
som kan skada syftet med riksintresset. Sammanfaller flera
riksintressen ska en prioritering göras utifall att dessa strider
mot varandra. Riksintresse för rekreation och friluftsliv finns
för Stora Mosse nationalpark och sjöarna Bolmen och Vidöstern
med strandområden. Riksintressen för naturvård finns vid norra
Vidösten och Lagan nerströms Hörledammen, Stora Mosse,
Slättö sand, Källunda-Åminne, Hindsen, Dala mosse, Draven,
Färjansö-Hånger, Hemmershult och mader vid Ruskån, Gallnås,
Hjälmsänga, Högakull, Ingabomoss, Älmhultamaden och
våtmark Os, Labbramsängen, Loftås, Stammaderna, Sötåsa och
Trälsbomossen. Totalförsvaret har ett riksintresse för Haghults
flygplats i nordvästra delen av kommunen, medan det finns
riksintresse för vindkraft, mellan sjöarna Flåren och Furen.
Riksintresse för kulturmiljövård finns vid Dannäs, Finnvedens
folkland, Getaryggarna, Hindsen, Nydala kloster, Nästa, Kärda,
Rydaholm, Södra Vissö by, Vallerstad, och Åminne, Källunda.
För kommunikationer är det väg E4, väg 27, väg 127 och
Järnväg mot Borås, Jönköping och Alvesta med stationerna
Värnamo central, Röstorp, Bor och Rydaholm som är
riksintresseklassade. I Bolmen finns även ett riksintresse för
yrkesfiske. Det finns även ett antal större kraftledningar i
kommunen som är av riksintresse. Ett mer osäkert riksintresse är
det för den planerade höghastighetsjärnvägen genom
kommunen.
PÅVERKAN
Planen medför inga stora och uppenbara konflikter mellan
riksintressen men vissa delar av planens inriktning inverkar
direkt negativt på en del av riksintressena. Riksintresset för
vindkraft delvis lokaliserat mellan sjöarna Flåren och Furen har
kommunen motsatt sig i och med den nya planen.
Inom ytterligare två områden finns det risk att planen kan
påverka riksintressen negativt. Dessa är dels utveckling av
besöksnäring i flera av de kulturmiljöintressanta områdena och
dels LIS området ”St Gavlö, Bolmen Dannäs med omgivningar
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samt Bolmenbygden” vid Bolmens norra strand som kan störa
riksintresset för rekreation och friluftsliv samt yrkesfiske.
Kommunen anger här att utvecklingen framför allt är bostäder
men även näringsverksamhet med fokus på besöksnäringen är
möjligt.
Kommunen har även en önskan att bevara de befintliga
kulturmiljöerna och att främja riksintresseområdena för
kulturmiljövården samt stödja en utveckling av dess kvalitet på
ett varsamt sätt. Detta avser att bevara och förstärka syftet med
riksintressena. Planen anger även att besöksnäring vid några av
kulturmiljövårdsobjekten kan utvecklas, men att det ska göras i
samklang med bevarandesyftet. Ny bebyggelse och
kompletterande bebyggelse i dessa områden ska ske med
varsamhet så att kulturmiljön inte skadas. Det är av yttersta vikt
att denna ambition efterlevs för att kulturmiljövärdet och den
historiska avläsbarheten inte ska gå förlorad.
Kommunen avser att låta Värnamo stad expandera norr ut i
riksintresseområdet ” Lagan nedströms Hörledammen” och även
i viss mån söderut ner mot Vidöstern. Dessa områden i närheten
av Lagan utgör båda riksintresse för naturvård. En ny
godsbangård planeras norr om Värnamo stad. Bangården
kommer fysiskt att ligga utanför riksintresseområdet men en
indirekt påverkan av bland annat buller, kan inte uteslutas.
Naturvårdsintressena kräver ofta varsamhet och restriktioner för
markanvändning. De flesta riksintressena för naturvård utgörs
av mossar eller vattenområden. Dessa är särskilt känsliga för
påverkan på vatten och vattenkvalitet. De stadsnära områdena
vid Lagan kan komma att påverkas av bebyggelseutvecklingen
på längre sikt. Förtätningen av staden kan medföra ökat
förorenings- och besökstryck. Även satsning på olika
evenemang som exempelvis sportevenemang som utförs i
naturmiljön kan få stora lokala effekter främst genom slitage och
olika typer av störningar under själva evenemanget. En ökande
turism kan även den ge upphov till slitage och störningar på
naturmiljön och djurlivet som ska besökas. Dessa intressen
måste vägas mot den sociala och ekonomiska vinst som
aktiviteterna kan medföra och även för den
marknadsföringsvinst som stora evenemang kan få för
kommunen.
Store Mosse nationalpark är ett gemensamt riksintresse med
Gnosjö kommun. Kommunen vill utveckla besöksnäringen kring
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nationalparken. Området ligger relativt långt från kommunens
tätorter och ökad besöksnäring skulle vara positivt både ur social
och ur ekonomisk synvinkel.
Det utpekade riksintresse för vindkraft mellan sjöarna Flåren
och Furen är inte avsatta för detta ändamål i den nya planen då
det inte uppfyller kommunens kriterier för att vara lämpligt för
vindbruk. Det är inte beläget på ett avstånd större än 500 m från
strandlinjen och den landskapstyp som området utgör är inte
förenligt med vindkraftsetablering.
Höghastighetsbanan är ett framtida riksintresse som redan nu
behöver tas med i den kommunala planeringen. Sträckning är
ännu inte beslutad, men den kommer med all sannolikhet att
påverka flera andra riksintresseområden. En avvägning kommer
att behövas, men eftersom det fortfarande är osäkerheter gällande den exakta sträckningen, kan inga sådana avvägningar göras i
arbetet med översiktsplanen.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Riksintressena ska tillgodoses i samband med en exploatering.
Rätt verksamhet kan främja både tillgänglighet och
attraktionskraft för riksintresseområdet. Näringsverksamhet med
inriktning mot friluftsaktiviteter, och vid Bolmen, fiske, kan
vara positivt och främja syftet med riksintresset. En utveckling
av besöksnäring bedöms kunna ge positiva effekter även ur en
social synvinkel. Även bostäder kan, om det uppförs med stor
varsamhet och hänsyn, vara positivt för tillgängligheten till natur
och strandområden och öka möjligheten och tillgängligheten till
exempelvis befintliga badplatser.
Å andra sidan kan besöksnäring i känsliga områden, om den
blir för intensiv, skada syftet med riksintresset. Satsningarna bör
vara varsamma och väl avvägda i känsliga naturområden. Det
finns även en risk att besöksnäringen kan öka bilanvändandet
och behovet av parkeringsplatser vilket kan få negativ inverkan
på riksintresset, på klimatet och på den lokala naturmiljö som tas
i anspråk för parkeringsplatser. För kraftig utbyggnad av
besöksnäring i kulturvårdsområden kan likaledes begränsa
tillgången till mark för friluftslivet eller göra annan rekreation
omöjlig eller förstöra atmosfären som riksintresset för
kulturvården ska bevara. Risken för detta bedöms dock som
liten. Viljeinriktningen att Värnamo stad ska kunna expandera åt
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norr och söder kan till vissa delar komma i konflikt med
riksintresset för naturvården. Här finns en uppenbar konflikt
mellan naturvårdsintressen, samhällsutvecklingsintressen och
ekonomiska intressen. Kommunen anger att exploatering i detta
område ska ske så att riksintressets värden inte skadas. Detta kan
vara helt i linje med lagstiftningen och kan bli positivt för naturvård, vattenskydd och friluftsliv, men det finns en uppenbar risk
att de värden som ska prioriteras skadas. Det är därför av yttersta
vikt att en avvägning sker för alla projekt i
riksintresseområdet för att inte riskera att en påtaglig skada
uppkommer på riksintresset.
Utveckling av besöksnäring nämns för Store mosse men
utvecklingen och aktiviteterna får inte äventyra de värden som
utgör riksintresset. Detta bedöms som helhet positivt för riksintresset.
Området som utpekats som riksintresse för Vindkraft mellan s
jöarna Flåren och Furen försvinner och ersätts med områden
som enligt uppräknade kriterier inte är känsliga för vindkraft i
andra delar av kommunen. Dessa områden har dock inte
riksintressestatus vilket gör att de inte har samma prioritering
som ett riksintresse.

4.2 Klimatpåverkan
BESKRIVNING
Kommunen har analyserat hur befolkningsstrukturen kommer
att utvecklas och se ut i framtiden eftersom det är viktigt att ha
god kunskap om demografin i samhället och att ta hänsyn till
detta i planeringsarbetet. Åldersstrukturen har stor påverkan på
framtida transportmönster och hur människor förflyttar sig. Det
påverkar även vilka samhällstjänster som efterfrågas. Samtliga
dessa faktorer har påverkan på klimatet.
Arbetspendlingen ska underlättas för att kunna tillgodose
arbetskraftsbehovet hos företagen i kommunen. För att inte ge
negativa effekter på klimatmålet bör denna pendling i största
möjliga mån ske med kollektiva och miljövänliga
transportmedel. Planförslagets inriktning är att minska
utsläppen från transporter och då framför allt enskilda
transporter med bil som ska ersättas med cykel-, gång- eller
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kollektivtrafik. Kommunen vill även främja utvecklingen av
bilpoler och olika former av samåkning. För att underlätta för
detta ska pendlarparkeringar prioriteras vid knutpunkter mellan
olika transportslag.
Godstransporter med lastbil behandlas över huvud taget inte i
planen. Kommunen vill vara en attraktiv kommun för
näringslivet med ett bra företagsklimat och utgör en knutpunkt
mellan flera kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4
och väg 27) och järnvägslinjer. För att dra nytta av detta vill
kommunen ta fram byggbar industrimark nära
kommunikationsstråken och i anslutning till de större tätorterna.
Målen med ny industrimark utanför tätorterna, syftar delvis till
att flytta lastbilstransporter från centrala delar av tätorterna och
även att underlätta omlastning av gods mellan olika
transportslag. Man vill även främja nylokalisering av
verksamheter vid de mindre tätorterna.
Kommunen vill öka andelen förnyelsebar energi och minska
energiförbrukningen i kommunen. Detta ska göras genom
främjande av biogasproduktion och att främja fordon med
förnyelsebar energi och utbyggnad av fjärrvärmen. Vid ny
bebyggelse ska hänsyn tas till lokalklimatet och energisnåla
lösningar ska främjas.
Utsläpp från andra verksamheter och uppvärmning nämns
endast i förbigående i planen genom att uppmuntra mer
energieffektivt byggande och förtäta byggnationen. Vid
nybyggnation ska hänsyn tas till energibehovet för byggnaderna.
Ett annat exempel är att inte tillåta externa köpcentra.
Satsningar på viss typ av besöksnäring och turism utanför
tätorterna kommer att medföra en ökad biltrafik till dessa platser,
exempelvis intressanta kulturmiljöer eller naturmiljöer.
Nollalternativet innehåller redan flera av dessa inriktningar och
planförslaget utvecklar dessa ytterligare.
PÅVERKAN
De uttalade satsningarna på ökad kollektivtrafik på järnväg och
nya stationslägen kan bidra till en mer hållbar pendling som
minskar utsläppen av växthusgaser. Utbyggnad av cykelvägar
och tydligare skyltning mot cykelstråk ger en ökad möjlighet
att använda cykel istället för bil för kortare persontransporter
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både inom och mellan tätorterna. Utbyggnad av gångstråk och
gångvägar i kombination med förtätade samhällen bidrar till att
fler korta förflyttningar sker till fots.
Den uttalade satsningen på tätorterna i tätortsstråken kan ge en
del samordningsvinster vad gäller samhällsservicen. Bland annat
kan nya arbetsplatser i de mindre tätorterna innebära att
transporter kan effektiviseras och att lokala transporter kan
kortas. De anställda kan även slippa pendla och få kortare resväg
till jobbet om det finns möjlighet att bo nära arbetet.
Utan aktiva åtgärder för att minska tung trafik i kommunen
kommer denna troligen att öka utanför tätorterna. Kan åtgärder
göras för att minska den tunga trafikens utsläpp genom
effektivare motorer eller miljövänliga drivmedel exempelvis i
form av biodrivmedel kan klimatutsläppen trots detta minska.
Förslaget om hänsyn till lokalklimat skulle kunna innebära att
vissa verksamheter som exempelvis kräver kylning skulle kunna
styras till vissa områden med svalare lokalklimat osv men det
framgår ej av planen om detta är syftet.
Besöksnäringen på platser utanför tätorterna alstrar mer
biltrafik. Det är inte sannolikt att turister som kommer med bil
ställer denna och åker kollektivt till intressanta platser eller
miljöer. Utbyggda cykelvägar till besöksmålen skulle kunna
främja ett hållbart resande dit för tätortsnära lokaliseringar.
Nollalternativet har inte lika snäva ramar och viljeinriktningar
för samhällsutvecklingen.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre sträva mot att
uppfylla de ovan nämnda klimatmålen och utgöra ett spetsigare
planeringsunderlag för en hållbar samhällsutveckling och en god
bebyggd miljö.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt med
förtätningen av tätorterna. På sikt kommer dessa åtgärder att
påverka resmönstren hos kommunens invånare. Främjandet av
biogasproduktion kan vara ett sätt att öka andelen fordon med
förnybart bränsle. En koncentration av ny bebyggelse till speciella stråk där man kan satsa på att bygga mer miljösmart och få
samordningseffekter på flera områden såsom energianvändning,

23

VA-lösningar, kortare resvägar och bättre och tätare
kollektivtrafik minskar energibehovet. Det kan även ge positiva
effekter vad gäller uppvärmning och kylning framför om det går
att få till samverkanseffekter. Längre pendlingsresor som sker
med spårbunden trafik är positivt för klimatmålen men ur ett
hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går åt
stora resurser för transporterna oavsett vilket
transportmedel som används. Ur en social aspekt är det sällan
positivt med långpendling och ekonomiskt är det bättre för
kommunen om arbetskraften bor där arbetet finns då det dels
ger skatteintäkter och dels ökar underlaget för handel och annan
samhällsservice nära bostaden.
Utbyggnad av gångstråk och gångvägar i kombination med
förtätade samhällen bidrar till att fler korta förflyttningar sker till
fots, vilket är positivt ur både miljö-, hälso- och
rättviseperspektiv.
Inriktningen mot mer energieffektivt byggande och byggnader
är positivet för klimatmålet särskilt på lång sikt liksom att inte
tillåta externa köpcentra som genererar mer biltrafik.
Satsning på besöksnäring utanför tätorterna kommer att generera
mer biltrafik och transporter vilket ger ökade utsläpp av avgaser
så länge fordonen drivs av fossila bränslen. Turister som reser
med bil kommer att ha bilar med förbränningsmotorer i större
utsträckning då de troligen reser längre sträckor och vill slippa
räckviddsproblem. En satsning på kollektivtrafik och utbyggt
cykelvägnät till besöksmålen skulle kunna motverka en sådan
ökning samtidigt som det gynnar folkhälsan.
Det ingår inte i denna MKB att bedöma trafikplanen och tung
trafik och lastbilstransporter kommer inte vidare att behandlas
här.
Nollalternativet skulle troligen inte minska utsläppen lika
mycket eftersom det är mer tillåtande för transporter i alla
former. Satsningen på gång och cykelvägar finns men är inte lika
uttalad.
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4.3 Hushållning med
naturresurser
BESKRIVNING
Ett sätt att bidra till god hushållning med naturresurser är att
planera användningen. Översiktsplaneringen är ett första steg för
att bestämma hur mark och vattenområden ska användas.
Kommunen vill främja de areella näringarna genom att peka ut
större sammanhängande jordbruksområden av särskild
betydelse. Jordbruksmark ska inte exploateras eller fragmenteras
om det inte har betydelse för centralortens utveckling. Man ska
även möjliggöra för förändringar av innehåll och funktion på
landsbygden och underlätta för nya verksamheter. Detta är
positivt för den biologiska mångfalden då landskapet hålls öppet
och det möjliggör även för en diversifiering av hur jordbruket
kan drivas och kombineras med andra näringar för att få ett
mindre jordbruk att gå ihop ekonomiskt.
Att ha möjlighet att erbjuda strandnära tomter för bebyggelse
anses göra kommunen mer attraktiv för bosättning. Det finns
även möjlighet till kompletterade bebyggelse i kulturlandskapet
och då främst i gränslandet mellan skog och öppen mark. Ett
motiv till att peka ut särskilda områden för exploatering är att
kunna skydda resterande naturmark från etableringar.
Identifiering och skyddande av de viktiga vattenresurserna för
befintliga och framtida behov främjar god hushållning.
Kommunens huvudvattentäkt, Ljusseveka, är en grundvattentäkt
som ligger vid Värnamo-Ekeryd. Den saknar idag ett modernt
skydd. Bergaåsen utmed väg 25 är huvudvattentäkt för Växjö
och Alvesta kommuner och ett riksintresse för
dricksvattenförsörjning. Åsformationen kan även vara en
framtida reservvattentäkt för Värnamo kommun. Sjön Bolmen är
dricksvattentäkt för 11 kommuner i Skåne genom
Bolmentunneln som leder vatten till Ringsjöverket där vattnet
renas. Intaget ligger dock i Ljungby kommun men
vattenkvaliteten i sjön är av stor vikt för nära 900 000 invånare.
Kommunen har pekat ut vissa nya områden som, efter ytterligare
utredningar, kan vara lämpliga för etablering av vindkraft. Detta
har gjorts genom att områden som inte är lämpliga av olika
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orsaker (som räknas upp i planen) har uteslutits och kvarvarande områden kan följaktligen användas för vindkraftsetablering.
Bästa tillgängliga teknik ska användas vid etablering för att
minska all påverkan (vilket är ett krav enligt miljöbalken på all
miljöfarlig verksamhet).
Kommunens planer på att flytta rangerbangården från centrala
Värnamo till en plats norr om Staden ger möjlighet till en mer
modern och ändamålsenlig bangård samtidigt som mark frigörs
i centrala lägen som kan användas till annan bebyggelse. Detta
ger en möjlighet för både ny kommersiell bebyggelse och nya
bostäder i centralt läge.
PÅVERKAN
Att jordbruksmark inte ska exploateras eller fragmenteras om
det inte har betydelse för centralortens utveckling betyder i
praktiken att ingen jordbruksmark i stadsnära lägen vid Värnamo stad är skyddad för exploatering. Det kan i förlängningen
innebära att jordbruk endast kan bedrivas på större avstånd från
tätorterna.
Utpekande av så kallade LIS-områden gör det möjligt att bebygga utpekade strandnära områden. Detta innebär att nya markområden som tidigare varit oexploaterade tas i anspråk. Områdena
utgörs mestadels av skogsmark men en del ligger nära skyddsvärda naturområden.
Underlättande för areella näringar är positivt för den biologiska
mångfalden då landskapet hålls öppet och det gamla kulturlandskapet med öppna marker bevaras så länge jordbruket fortsätter.
Kommunen strävar efter en robust VA-försörjning och vill
succesivt minska antalet anläggningar och koncentrera verksamheten allt eftersom ombyggnader sker. Kommunens huvudvattentäkt vid Ljussaveka vid Värnamo-Ekeryd har idag ett
råvatten som inte uppfyller kriterierna för god kemisk status.
Det uppnår dock god kvalitet efter behandling i vattenverket.
Flera vattendrag som ligger i anslutning till grundvattentäkterna
vilka används som råvatten för dricksvatten både inom och utom
kommunen uppnår inte heller kriterierna för god kemisk status i
dagsläget. I planen anges ett antal åtgärder som bör vidtas för att
förbättra situationen för dessa vattenresurser.
Vindkraftsparker är i regel stora industriella etableringar och har
generellt stor negativ påverkan på både naturintressen, friluftsliv, landskapsbild och djur och växter, men det är en förnybar
energikälla som inte påverkar klimatet vid användning. De
uppräknade konsekvenserna har legat till grund för hur känsliga

26

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

områden pekats ut i planen.
Bedömda konsekvenser
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i LIS-områdena samtidigt
som icke utpekade områden indirekt skyddas mot exploatering
vilket bedöms som god hushållning.
Jordbruk i tätortsnära områden är viktigt för en levande
landsbygd och i förlängningen klimatmålet då mat annars måste
transporteras länge när lokal matproduktion försvinner. Den
aktiva jordbruksmarken är även viktig för djur och växter som
kräver öppen och brukad mark för att överleva. Dessa
förutsättningar bibehålls bara så länge jordbruksverksamheten
fortgår. En annan viktig aspekt är att det inte går att få tillbaka
jordbruksmark som en gång exploaterats. Exploatering och/eller
nerläggning av jordbruk får på längre sikt negativa
konsekvenser för den biologiska mångfalden och den lokala
livsmedelsproduktionen. Kommunens förslag till åtgärder för att
främja ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald på
kommunal jordbruksmark har troligen liten betydelse då det
framför allt är den kommunala marken som kommer att
exploateras. Det saknas generellt visioner och tankar om hur
man ska främja jordbruket och hur det alls ska bibehållas i
kommunen på längre sikt.
VA-Planen med färre VA-enheter kan ha både negativ och
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster. Positiv där gamla ineffektiva enheter tas bort och eventuellt
negativa där nya anläggs.
Kommunen anger att skyddsområdena för vattentäkter ska ses
över och kompletteras. Även skyddet mot olyckor med farligt
gods vid transporter genom vattenskyddsområden ska generellt
förstärkas. Dessa åtgärder är positiva för miljökvalitetsnormen
för grundvatten. Det finns inga konkreta planer för hur de
ytvatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för god
ekologisk och/eller kemisk status ska förbättras. Ytvatten används i dagsläget inte som dricksvatten i kommunen, men detta
är något som bör ges högsta prioritering eftersom vattnet är en
av våra känsligaste naturresurser.
Det är inte möjligt att göra en generell bedömning av
konsekvenserna för vindkraftsetableringar, utan varje enskild
vindkraftsetablering måste bedömas från plats till plats.

27

Den mark som frigörs när rangerbangården flyttas är med största
sannolikhet förorenad då aktiviteter förknippade med
järnvägstransporter och omlastning ofta har givit upphov till
markföroreningar. Dessa måste noggrant undersökas och
åtgärdas innan marken kan användas till annan bebyggelse. Det
är positivt att mark saneras ur ett miljömålsperspektiv och risken
för förorening av grundvattnet i kommunens vattentäkt minskar.
Det är även positivt ur ett samhällsperspektiv att kunna använda
centrala delar av tätorten till bostäder, kontor och handel i stället
för tung industriverksamhet. Buller och vibrationer kommer att
minska vilket är bra ur folkhälsosynpunkt liksom
möjligheten till en förtätad bebyggelse med kortare avstånd till
service. Ekonomiskt sett kan det vara förknippat med stora kostnader att sanera ett förorenat område. Ligger föroreningen på
attraktiv mark kan det ökade värdet av marken uppväga
kostnaderna för saneringen eftersom förorenad mark i praktiken
kan sakna eller ha negativt ekonomiskt värde då det har en väntande kostnad när den ska saneras.

4.4 Naturmiljö
BAKGRUND
Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden) utgör indirekt ett skydd för andra
strandnära områden då utvecklingen styrs mot dessa områden.
Det medför en möjlighet för en mer konsekvent bedömning av
annan byggnation på landsbygden. I och med att nya områden
öppnas upp för bebyggelse ökar även tillgängligheten till dessa
och närliggande naturområden då nya vägar anläggs vilka ökar
möjligheten att ta sig dit.
De åtta LIS-områdena är utpekade utifrån de fem kriterier som
lagstiftningen ställer på sådana områden om hänsyn till
naturmiljö och samhällsnytta. Kriterierna ska alla vara uppfyllda
och de redovisas i planen. Flertalet av områdena ligger
förhållandevis nära mindre samhällen som kan gynnas av
ökande befolkningsunderlag. Kommunen har många sjöar och
vattendrag där stränder och strandnära områden inte är
exploaterade. Varje enskilt ärende kan aktualisera speciella krav
på utredningar exempelvis naturinventeringar eller utredningar
avseende VA-lösningar.
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Kompletterande bebyggelse i kulturlandskapet ska företrädesvis
ske i närheten av befintlig bebyggelse, ofta i gränslandet mellan
öppen mark och skog. Alla övergångszoner mellan naturtyper är
viktiga för den biologiska mångfalden och gränslandet mellan
skog och öppen mark utgör de artrikaste delarna av
kulturlandskapet.
Stads- och tätortsnära grönytor och parker ska skyddas mot
ny bebyggelse då dessa ytor är viktiga för både den biologiska
mångfalden och för ekosystemtjänster i staden.
Grönstrukturplanen ska ge en vägledning av hur grönytorna ska
utvecklas och användas. Dessa ytor fungerar också som
infiltrationsytor vid skyfall och hjälper till att ta hand om stora
vattenmängder. Träd i tätorterna ska värnas och plantering av
nya träd uppmuntras.
Kommunen ska fortsätta att skydda de redan avsatta
områdena för skydd av natur och miljö genom riksintressen,
Natura 2000-områden, naturreservat, naturminnen, djur- och
växtskyddsområden, biotopskydd och nationalpark. Även vissa
stora och opåverkade områden som betraktas som tysta, ska
ha ett visst skydd mot nya störande verksamheter. Dessa verksamheter och områden räknas upp i planen. Andra tätortsnära
naturområden ska utvecklas med inriktning mot friluftsliv och
rekreation.
Nollalternativet har ingen uttalad policy för bebyggelse i
strandnära områden men viss restriktivitet anges.
Utvecklingsområden i andra delar av kommunen ligger främst
på jordbruksmark och annan mark i närheten av tätorterna.
Kulturlandskapet ska värnas men viss ny bebyggelse kan tillåtas.
PÅVERKAN
Utpekande av LIS områden kan ha negativa effekter på
naturmiljön i dessa områden då icke exploaterade områden tas i
anspråk för nya tomter och ny bebyggelse. I de flesta fall
kommer kommunen att kräva att en detaljplan upprättas inför
exploateringen i vilken det kommer att ställas krav om
utredningar av naturvärden och djurliv på platsen. I förekommande fall kan då ett formellt skydd ges för känsliga delar av
området.
Strandnära boende anses vara ett attraktivt boende som kan öka
kommunens attraktionskraft och livskvalitén hos invånarna.
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LIS-områdena medför även en bättre tillgänglighet till
strandnära områden för rekreation och friluftsliv när
kommunikationerna till områdena förbättras.
Hårdgjorda ytor kan öka belastningen på vattendragen i närheten
genom ökad ytavrinning som för med sig föroreningar.
Avsaknaden av kommunalt VA i flera av de utpekade
exploateringsområdena kan leda till en risk i några av
områdena att enskilda avlopp kan påverka
miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsternas kemiska
status negativt. Dessa områden är: Herrestadssjön, sydvästra och
Herrestadsjön sydöstra, (speciellt om båda områdena kommer att
exploateras), Nästasjön och Gunnerns norra strand. Alla dessa
utom Gunnerns norra strand kommer att kopplas på det
kommunala VA-nätet om en större exploatering kommer till
stånd.
De stadsnära naturområdena blir mer inträngda och
förtätningen av staden kan komma att ge ett ökat
exploateringstryck mot dessa ännu fria ytor, men det finns en
uttalad strävan efter att bevara grönytor i stadsnära lägen.
De områden som åtnjuter skydd idag kommer inte att bli
föremål för exploateringsverksamhet utifrån planförslaget.
Undantag från detta skydd definieras i planen och är större
infrastrukturprojekt som är av riksintresse och områdena norr
och söder om Värnamo stad.
Nollalternativet förespråkar inga skydd för naturmiljön utöver
redan skyddade områden. Stadsnära grönområden och parker
ska dock skyddas mot exploatering om det inte rör vissa
VA-lösningar.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Det bedöms rimligt att några få begränsade sjönära områden
som uppfyller vissa specifika krav avsätts för möjlig
exploatering och samhällsutveckling. Indirekt skyddas då andra
strandnära områden när specifika områden pekas ut för
exploatering. Detta bedöms som en positiv effekt av
LIS-områdena.
Negativa effekter från byggnation i strandnära områden är att
belastningen på närliggande ytvatten i form av ökad avrinning
från hårdgjorda ytor kan öka vilket riskerar att föra med sig
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ökade föroreningshalter i form av näringsämnen, tungmetaller,
petroleumrester mm. Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploateringsområdena (vilket i vissa fall riskerar att påverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster). Kan kommunalt
VA anordnas i områdena bedöms risken för att MKN påverkas
som liten. Vid Gunnerns sydöstra strand ligger ett
vattenskyddsområde för den lokala vattentäkten. Detta
skyddsområde kommer troligen att tas bort på grund av en
tri-förorening i grundvattnet. Andra negativa aspekter är att
produktiv skogsmark exploateras och att de enskilda
transporterna ökar vilket kan vara negativt för klimat och
biologisk mångfald.
Positiva effekter av ny bebyggelse kan vara att landsbygden
utvecklas och nya både sociala och ekonomiska möjligheter
utvecklas i de nya områdena. Trots att hänsyn tas till kravet på
tillgängligheten för allmänheten till strandområden kan
bebyggelsen och bryggor uppfattas som en begränsning av den
allmänna tillgängligheten.
Grönstrukturen inne i samhällena bidrar med
ekosystemtjänster och stadsnära grönområden förväntas få större
betydelse för fler människors rekreation och välbefinnande i
framtiden. Detta medför ett ökat tryck på dessa områden men det
bedöms att risken för överanvändning som medför en negativ
effekt är liten. De kommer även att få ökad betydelse som
infiltrationsytor för att förebygga översvämningar när staden
förtätas. De kan även bidra till en ljus och välkomnande utemiljö
vilket troligen även ger en positiv effekt på folkhälsan.
Redan skyddade områden kommer att skyddas även
fortsättningsvis. Inga planer på nya skyddade områden finns
angivna i översiktsplanen.
Nollalternativet pekar inte ut några speciella områden för
strandnära utbyggnad utan lämpligheten bedöms från fall till.
Dock anges att tillstånd inte bör ges för ensamma byggnader i
strandnära läge. Enskilda avlopp i avlägsna delar av kommunen
uppmuntras vilket kan ge problem med övergödning och utsläpp.
MKN kan i vissa fall påverkas negativt av dessa utsläpp.
Naturskyddade områden ska behållas och inte exploateras.
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4.5 Kulturmiljö
BAKGRUND
Planförslaget innebär att bebyggelseutvecklingen koncentreras
till Värnamo tätort och området kring tätortsbandet längs väg 27.
Ny bebyggelse ska vara kompletterande bebyggelse och placeras
i landskapet på gränsen mellan öppen mark och skogsmark som
man kulturhistoriskt har gjort.
Områden, både i staden och på landbyggden, som är
intressanta ur ett kulturmiljöperspektiv ska synliggöras
utvecklas och skyddas mot allt för stor påverkan. Där det är
möjligt ska tillgängligheten till intressanta platser ökas genom
utveckling av besöksnäring och turism. Kommunen vill även
verka för bättre kommunikationer till sådana platser. I stadsmiljö
skall skyddet för kulturmiljön ses över i samband med all kommunal planering. Vid ändring av bebyggelsemiljöer och
ändringar av befintlig bebyggelse ska hänsyn tas till
respektive kulturmiljöns värde. Speciellt nämns området kring
Nydala kloster som särskilt viktigt att bevara ur
kulturmiljöhänseende. Kommunen avser att planlägga området
med områdesbestämmelser för att utveckla kulturvärdena i
området som helhet.
Värnamo ska ha en aktuell kulturmiljövårdsplan och vara en
kommun med plats för kultur både genom att värna kulturcentra
och förtydliga kulturens betydelse och funktion i den fysiska
miljön.
Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från den nya planen.
Mål och inriktningen på vilka områden som ska värnas ligger
fast. De redan skyddade områdena ska bevaras och utvecklas.
Upprättade skydd för kulturmiljön ska följas och
kulturmiljövärden ska bevakas och värnas vid större
infrastrukturprojekt.
PÅVERKAN
Exploateringsintressen finns i närheten av Nydala kloster. Det
övervägs att förutom områdesbestämmelser, upprätta ett
kommunalt intresseområde för kulturmiljön för detta område.
Den uttalade koncentrationen av bebyggelsen kan på sikt
innebära en utarmning av de mer perifera områdena i
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kommunen och att även areella näringar läggs ner och skogen
börjar ta över det öppna landskapet vilket medför att
kulturlandskapet och värdefulla kulturmiljöer riskerar att på
sikt försvinna. Idag bevaras vissa av de värdefulla miljöerna av
ansvarskännande fastighetsägare. Det saknas konkreta förslag
på hur kulturlandskapet som är beroende av hävd och bruk ska
bevaras i framtiden eftersom många områden är beroende
markägarens intresse för kulturmiljön.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Bedömningen av effekterna som den nya översiktsplanen
kommer att få på kulturmiljön utifrån nollalternativet är
neutrala. De värden som finns ska bevaras och värnas. Inga nya
satsningar på kulturmiljön eller försämringar av befintligt skydd
planeras. Det finns inga uttalade åtgärder eller
viljeinriktningar för att stötta kulturlandskapens brukare. Det
finns därför en risk att kulturlandskapet växer igen när den
gamla generationen brukare försvinner. Nya typer av
livsstilsboende på landsbygden vilket kommunen är positiv till,
skulle till viss del kunna motverka denna risk, men risken för
förskogning av öppna kulturlandskap kvarstår även med den nya
planen.
Främjande av besöksnäringen i kulturintressanta områden kan
medföra en positiv utveckling för det lokala näringslivet. En
levande landsbygd kring besöksobjekten där förutsättningar
finns för en god livsmiljö för dem som bor och driver
verksamheten. Detta kan bidra till att stärka den lokala
samhörigheten i bygden vilket bidrar till ekonomisk utveckling,
ökad folkhälsa och deltagande i den offentliga diskursen.
Tillgängligheten till naturen kommer att öka när nya områden
öppnas upp genom besöksnäringen. Förhoppningsvis kan en
bättre möjlighet till en aktiv fritid främja folkhälsan.
Satsningen på kultur är positiv sett till den sociala hållbarheten
då kultur, både ny och historisk, har stor social betydelse, bland
annat som mötesplats och identitetsskapare.
Det kan finnas en liten risk för överexploatering av vissa
populära kulturmiljöer i samband med viss typ av
fritidsaktivitet som exempelvis kan låta mycket, såsom större
evenemang med mycket folk eller evenemang med motorfordon
inblandade. Risken bedöms dock som liten.
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4.6 Rekreation och friluftsliv
BAKGRUND
Kommunen har en uttalad ambition att utveckla
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv, framför allt i
stadsnära områden. Besöksnäring och turism lyfts fram som
framtidsbranscher i översiktsplanen och man uttrycker även
en önskan om att utveckla näringsverksamhet för organiserade
friluftsaktiviteter i mer perifera områden av kommunen, gärna
i anslutning till kulturhistoriskt intressanta miljöer. Naturturism
och besöksnäring är en prioriterad näringsgren. Vården av
kulturmiljö kan även stärkas genom att särskilda
kulturintresseoråden upprättas.
Kommunen vill satsa på att ge befolkningen möjlighet till en
aktiv fritid genom att utveckla nya idrottsanläggningar och
idrottsplatser och anlägga nya elljusspår och badplatser nära
bebyggelsen. Man vill även öka tillgängligheten och
möjligheterna att komma ut i skog och mark för alla genom att
underlätta kommunikationer både genom nya vägar och ökad
kollektivtrafik.
Det finns 8 utpekade områden för ny bebyggelse i
strandnära områden (LIS-områdena) i tidigare oexploaterade
områden vilket ökar tillgänglighetsgraden genom nya vägar och
bättre möjligheter att ta sig dit. Området omkring sjön Rusken är
av kommunalt intresse för friluftslivet. Kommunen vill utveckla
området och underlätta för friluftslivet genom att verka för ökad
tillgänglighet.
PÅVERKAN
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan göra att
tillgängligheten till skog och mark som idag är svåra att ta sig
till underlättas när nya vägar anläggs i dessa områden.
Områdena ligger i anslutning till sjöar och ger nya möjligheter
till badplatser och båtbryggor.
Planen anger att det finns flera tätortsnära naturområden som
ska utvecklas med inriktning mot friluftsliv och rekreation. Ett
av dessa särskilt utpekade områden är Ruskenområdet som är
av kommunalt intresse för friluftslivet. Även utvecklingen av
LIS-områdena kan medföra att tillgängligheten till områdena

34

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

ökar för rekreation och friluftsliv.
Nollalternativet anger flera namngivna områden förutom
riksintresseområdena som ska utgöra viktiga områden för
rekreation och friluftsliv. Dessa är Alandsrydsområdet,
Ruskenområdet och Osudden och även tysta områden nämns
som viktiga områden för rekreation.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Bedömningen är att skillnaderna mot 0-alternativet är små.
Satsning på fritidsanläggningar är dock mer uttalad i den nya
planen vilket kan medföra positiva effekter på välbefinnande
och folkhälsa. Tillgängligheten till naturen bedöms kunna öka
när nya områden öppnas upp genom besöksnäringen och de nya
strandnära bostadsområdena. Det är dock av vikt att
utformningen av naturområdena görs varsamt så att inte områdena blir för parklika och planerade då sådana miljöer är mindre
attraktiva för djur och växter och därmed negativa för
miljömålen om biologisk mångfald. Förhoppningsvis kan bättre
tillgänglighet öka möjligheten för flera människor att komma
ut i naturen och att få en aktiv fritid. Detta bedöms få en positiv
effekt på välbefinnandet och på så sätt främja folkhälsan.
Tillgänglighetsanpassning av badplatser och andra anläggningar
kan ge en positiv effekt för friluftslivet och främjar
folkhälsomålet om god folkhälsa och tillgänglighet för alla.
Påverkan på miljökvalitetsmålen kan i vissa fall bli något
negativ om vissa aktiviteter i naturen blir för omfattande och
sliter på mark och fauna och är störande för djurlivet.
Begränsning kan behövas i vissa områden.
Nollalternativet: Satsningar på cykelleder, fiske, kanoting och
friluftsturism ligger fast även i den nya planen. Utpekandet av
specifika områden är mer uttalad i nollalternativet. I den nya
planen är ställningstaganden och viljeinriktningar på en mer
övergripande nivå.
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4.7 Samhällsservice
BAKGRUND
Befolkningsutvecklingen och hur befolkningen fördelas över
kommunens yta är avgörande för hur samhällsservicen kommer
att påverkas. Kommunen har konstaterat att
befolkningsutvecklingen framför allt sker i centralorten vilket
ger en ökad möjlighet till en mer diversifierad
samhällsservice där. Kommunen vill koncentrera
bebyggelseutvecklingen till Värnamo stad och tätortsbandet
längs väg 27 för att kunna utveckla kollektivtrafik och
cykelvägar i detta stråk. Syftet är att bibehålla ett tillräckligt
stort befolkningsunderlag längs detta stråk och i omlandet för att
olika typer av samhällsservice ska kunna finnas och utvecklas
även i de mindre tätorterna längs väg 27. Kommunen har även
en uttalad ambition att behålla och satsa på landsbygdsskolorna,
liksom att bevara biblioteken utanför centralorten. En fortsatt
god och helst utbyggd samhällsservice även på landsbygden är
kommunens ambition.
Närheten till skolor och annan samhällsservice är viktigt för att
människor ska vilja bosätta sig på landbyggden vilket i sin tur
ger underlag för handel och annan näringsverksamhet. Lokal
näringsverksamhet kan bidra positivt till en levande landsbygd.
Kommunen ska även underlätta och möjliggöra för
förändringar av innehåll och funktion hos näringar på
landsbygden och underlätta för nya verksamheter.
Möjligheten till fortsatt utbildning efter grundskola och
gymnasium ökar chanserna att unga människor stannar kvar i
kommunen och inte flyttar för att utbilda sig. Kommunen vill
även främja möjligheten till arbetspendling både inom och för
längre pendling utanför kommunen. Detta ska framför allt ske
med spårbunden trafik och där inte detta är möjligt med ökad
busstrafik.
Kommunen vill öka tillgängligheten till offentliga platser och
inrättningar och bygga mer blandade miljöer med olika typer
av bostäder och upplåtelseformer. Genom utformningen av det
offentliga rummet ska trygghet och delaktighet bland
kommunens invånare ökas. Alla invånare ska ges möjligheten att
leva ett fysiskt aktivt liv igenom att utveckla gång- och
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cykelstråk, motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor
och andra utomhusaktiviteter.
PÅVERKAN
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till vissa delar
av kommunen finns större möjlighet att få underlag för
samhällsservice även i delar av kommunen som inte ligger i
direkt närhet till Värnamo. Kommunens uttalade ambition att
decentralisera utbildningen och satsa på många mindre skolor
lokaliserade i de mindre orterna är en viktig del för att få och
behålla en levande landsbygd. Detta kan även vara en möjlighet
för samlokalisering av kommunal service på landsbygden som
exempelvis offentliga samlingslokaler och bibliotek i anslutning
till skolorna. När det finns en skola i byn ökar attraktiviteten att
bo där vilket även medför möjligheter för att annan
samhällsservice kan finnas kvar och utvecklas på landsbygden.
Det kan även medföra en möjlighet att få till grupp- och
äldreboende även i de mindre orterna så att man inte behöver
flytta ifrån hembyn om man behöver hjälp när man blir äldre.
Utvecklingsmöjligheterna för kommunens unga ökas med en
god tillgång på utbildning och det gynnar även de lokala
företagens möjlighet att rekrytera ny arbetskraft och att
utvecklas. Ur ett hållbarhetsperspektiv är inte pendling något
positivt då det går åt stora resurser för transporterna. Pendlare
bidrar i regel inte heller till trivsel eller deltagande i det lokala
samhällslivet.
Utpekandet av utvecklingsområden i strandnära läge
(LIS-områden) är ett sätt att utveckla landsbygden och förbättra
underlaget för samhällsservice i närliggande orter. Kommunens
ambition att möjliggöra en diversifiering av hur jordbruk kan
drivas och kombineras med andra näringar för att få ett mindre
jordbruk att gå ihop ekonomiskt och den positiva inställningen
till hästgårdar och så kallat livsstilsboende på landsbygden kan
ge ökat behov av samhällsservice utanför centralorten.
Att främja kunskaps och tjänstebaserade näringar i centrala lägen är bra för tillgänglighet och attraktivitet liksom att verka för
en blandning av olika bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer i samma områden. Det finns en ambition att
tillvarata och främja alla människors delaktighet och inflytande i
samhället genom dialogmetoder. Genom satsning på
attraktiva bostäder för alla ökas tillgång och tillgänglighet till
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bostäder vilket främjar ekonomisk och social trygghet.
Kommunens ambition är att där det är möjligt etablera
samhällsservice i integrerande lägen för att motverka
polarisering och skapa nya mötesplatser. Planen ska även
motverka externhandels-etableringar och i stället verka för en
levande stadskärna för att främja tillgänglighet och gatuliv bland
annat.
Orter som inte ligger i närheten av väg 27 kan förlora lokal
service genom att befolkningsunderlaget riskerar att minska när
kommunen inte satsar på bebyggelseutveckling i dessa områden.
Kommunens mål är att 2020 ska alla ha tillgång till bredband.
Kommunen anser att frågan är avklarad.
Nollalternativet innebär att man i princip ska främja
bebyggelseutveckling i hela kommunen men med inriktning mot
samlad bebyggelse. Kommunen vill fortsätta att stödja
hemkörning av varor till utsatta grupper som inte kan ta sig till
affären själva.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Kommunens ställningstagande att satsa på Värnamo tätort och
ett tätortsband längs väg 27 där bebyggelseutvecklingen ska
koncentreras och samhällsservice prioriteras, är ett sätt att kunna
utveckla och bibehålla en attraktiv kommun. Bedömning av
skillnaderna mellan den nya strategin och 0-alternativet är här
ganska tydlig. I den nya planen har kommunen en uttalad
strategi för hur man ska styra ny bebyggelse mot ett utpekat
stråk för att ge bättre underlag för samhällsservice i orterna i
stråket. Resten av landbyggden är inte prioriterad. Det är en
medveten strategi för att koncentrera resurserna.
Satsningen på visa områden och stråk bedöms få negativa
konsekvenser för utveckling och samhällsservice i de delar av
kommunen som inte ligger i eller nära detta stråk. Om
samhällsservice försvinner på grund av brist på
befolkningsunderlag utarmas de små orterna snabbt och de
tappar i attraktivitet. Strategin medför troligen att en större del
av kommunens yta långsiktigt kommer att ha tillgång till
samhällsservice än om man skulle satsa lika mycket på alla små
orter som då efter hand riskerar att utarmas en efter en. Planerna
att Värnamo stad ska leda utvecklingen för hela
kommunen riskerar att förstärka urbaniseringstrenden och bidra
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till att utarma landsbygden i ett längre perspektiv. Städer har
alltid genom historien dragit till sig omlandets invånare och det
är därför tveksamt om en prioritering på staden ger
synergieffekter på närliggande orter och landsbygd. Däremot
kan man genom att styra utvecklingen till tätortsbandet främja
en utveckling som är mindre centraliserad än vad en utveckling
utan styrning skulle riskera att bli.
Samhällsservice och utbildning gynnas då man kan satsa på och
behålla landsbygdsskolorna i de områden som ligger i eller nära
tätortsbandet. Kommunens fokus på skola och utbildning är
positiv även ur andra aspekter. Utbildning och lärande
främjar folkhälsomålet om delaktighet och en god skola med
goda förutsättningar bidrar även till integration och goda och
trygga uppväxtvillkor.
Förtätningen av tätorterna ger positiv effekt på folkhälsan och
välbefinnandet och möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv i
och med bättre möjligheter att utveckla gång- och cykelstråk,
motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor och andra
utomhusaktiviteter. Det finns dock en risk att flickors fritidsintressen prioriteras lägre än pojkars i och med satsning på
idrottsanläggningar. Dessa blir mest ekonomiska om man satsar
på bollsporter och liknade, men med medveten utformning kan
detta motverkas.
Att sprida ut tjänstebaserade näringar i bostadsbebyggelsen
motverkar klusterbildningar och möjligheter till oväntade
samarbeten som kan leda till nya idéer och produkter. Det är
bättre att samla dessa näringar i företagsbyar för att få
synergieffekter. Ur ett socialt perspektiv är det dock positivt att
sprida ut arbetsplatser i bostadsområden då detta skapar
områden med levande gator under fler av dygnets timmar,
vilket ökar den upplevda tryggheten i området.
Även satsningen på att motverka externhandelsetableringar är
positivt för gatulivet och för tillgängligheten för grupper utan
tillgång till bil, som barn, gamla och studenter.
Viljan att tillvarata invånarnas engagemang att delta och påverka
utformningen av den fysiska närmiljön ger en god möjlighet att
uppnå en god bebyggd miljö med god möjlighet till integration,
jämlikhet och jämställdhet och ett samhälle med trygga och
friska invånare.
Nollalternativet med en inriktning mot bebyggelseutveckling i
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alla tätorter medför en risk för utarmning av flera små orter. Att
bidra till och främja hemkörning av varor till utsatta grupper på
landsbygden gagnar inte nyinflyttning men hjälper till att behålla
befintlig service i utsatta kommundelar.

4.8 Tekniska kommunikationer
BAKGRUND
Goda kommunikationer är ett av översiktsplanens fyra
fokusområden. Kommunen vill planera för ett hållbart
transportsystem, där hållbarheten framför allt är relaterad till
klimat och hälsa. Planen är att öka antalet transporter som sker
till fots, med cykel och med kollektivtrafik framför
biltransporter. I planeringssamanhang prioriteras gång-,
cykel- och kollektivtrafik före biltrafik. En del av strategin
bygger på en utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet i Värnamo
och andra tätorter men även att sammanbinda närliggande orter
med cykelleder eller cykelstråk. Kommunen ska öka
medvetandet om möjliga cykelstråk genom en tydligare
skyltning. Man vill även satsa på fler cykel- och
pendlarparkeringar och omstigningsmöjligheter från cykel till
kollektivtrafik.
Snabb och robust data- och telekommunikation finns redan i
samtliga kommunens orter och ska byggas ut ytterligare. Det
finns en uttalad ambition att utveckla och säkerställa data- och
telekommunikationerna för att gynna näringsliv och trygga
levande landsbygd i kommunen. Robustheten hos dessa system
liksom hos elsystemet ska säkerställas.
Längre persontransporter eller pendling bör i största möjliga
mån ske med kollektivtrafik. Kommunen vill satsa på både
utbyggd och mer effektiv lokaltrafik med större turtäthet till flera
mindre orter i kommunen. Det finns även en vilja att
förbättra lokaltrafiken till större samhällen utanför kommunen
med tätare turer. Lokala kommunikationsnoder bör bindas
samman på ett effektivt sätt och fler pendlarparkeringar ska
anläggas vid hållplatser och stationer. Där det är möjligt med
spårtrafik vill kommunen verka för att lokala järnvägar rustas
upp och utvecklas mot kortare restid och fler avgångar. Stationer
ska tillgänglighetsanpassas och även några ny-gamla
stationslägen föreslås.
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Kommunen ska ta hänsyn till barnperspektivet i all kommunal
planering. Säkra och trygga vägar till och från skola och
fritidsaktiviteter ska prioriteras. Detta främjas genom satsningar
på trygga gång- och cykelvägar och barnvänliga boendemiljöer
både i ny och befintlig bebyggelse. Det ska även finnas god
tillgänglighet till lekplatser, naturområden och
parker/allmänningar.
En Vatten- och Avloppsplan (VA) har tagits fram parallellt med
översiktsplanen för att ge en god samstämmighet och ett
kraftfullt instrument för den goda bebyggda miljön. I VA-planen
ingår även en plan för hantering av dagvatten och hur framtida
klimatförändringar med ökad nederbörd ska hanteras. God och
långsiktig planering för vatten och avlopp medför bra
förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning i kommunen.
Kommunen stävar efter en robust VA försörjning och vill
succesivt minska antalet anläggningar och koncentrera
verksamheten allt eftersom ombyggnader sker. Det nya
reningsverket, Pålslund, väster om Värnamo stad gör att flera av
de mindre närliggande samhällena ansluts till samma verk och
på så vis minskar antalet reningsverk i kommunen
Nollalternativet anger satsningar på gång och cykelvägar och
att pendling med tåg ska prioriteras genom en rad samarbeten
över kommungränsen. Inga uttalade satsningar på VA-nätet i
stort men ett nytt eller upprustat reningsverk för Värnamo tätort
nämns. Enskilda avlopp utanför tätorterna uppmuntras.
Ingenting nämns om digitala kommunikationer.
PÅVERKAN
Kommunens vill satsa på gång och cykel som prioriterade
transportmedel på kortare sträckor upp till ca 20 km. Gång- och
cykelvägar ska prioriteras i den kommunala planeringen.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att satsa på
kollektivtrafiken och i synnerhet spårbunden trafik. Jämlikheten
ökar när kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas och blir
effektivare. En effektivare kollektivtrafik bidrar även till en mer
levande landsbygd då det ökar möjligheten att pendla in till
arbete i städerna. Lokaltrafik med buss ska främjas både genom
nya turer och tätare trafik både lokalt mellan kommunens
tätorter och regionalt där det saknas möjligheter för pendling
med tåg.
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Längre pendling ska företrädesvis ske med tåg. Tågpendling är
oftast snabbare och gör att man kan pendla längre till jobb och
utbildning. Kommunen verkar aktivt för att öka både turtäthet
och kapacitet på de järnvägslinjer som går genom kommunen.
Den vill även utöka antalet tågstationer för att få fler lokala
persontransporter att ske med tåg.
Viktiga vägar, transportstråk och stationer som utgör
riksintressen eller som kommunen bedömer som extra viktiga
ska prioriteras i planeringen genom säkerhetsavstånd osv. Nya
fastigheter riskerar då inte att utsättas för lika kraftigt buller från
trafiken.
Den planerade höghastighetsjärnvägen ska finnas med i
planering av lokal infrastruktur och beredskap ska finnas för att
skapa effektiva transportstråk och förbindelser till det planerade
stationsläget. Detta är positivt för den hållbara bebyggelsen och
det lokala näringslivet genom möjligheten till längre och
effektivare arbetspendling.
Färre VA enheter i kommunen medför att de ekonomiska
investeringarna kan koncentreras till färre enheter och större
volymer vatten kan behandlas på ett ställe vilket ger bättre
kostnadseffektivitet. Det finns ingen uttalad viljeinriktning att
utöka det kommunala VA-nätet. Samtidigt finns intentioner att
exploatera nya områden där det inte finns några planer på
kommunalt VA i första läget. Gemensamma lösningar för
enskilt VA ska eftersträvas innan en kommunal
överföringsledning eventuellt kan lösa VA-frågan senare.
För att minska dag- och spillvatten vill kommunen kompensera
för nya hårdgjorda ytor.
Kommunen vill betrakta avfall som en resurs vilket är positivt
utifrån ett hållbarhetsperspektiv men kräver stor eftertanke och
försiktighet då mycket avfall innehåller föroreningar av olika
slag som genom återvinning kan spridas på ett okontrollerat sätt.
Ett exempel är ambitionen att återföra avloppsslam till
jordbruksmark vilket först ser bra ut men kan vara problematisk
då detta slam ofta innehåller läkemedelsrester, olika kemikalier
och tungmetaller. Det kan även innehålla bakterier och virus
som kan spridas till åkermarken med slammet.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
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Cykla och gå är det mest klimatsmarta transportalternativet.
Klimatmålet främjas genom att lokalt bilåkande minskar och
ersätts med gång och cykel. Detta främjar även folkhälsan då
ett mål är att människor ska leva ett mer aktivt liv och öka sin
fysiska aktivitet. Att längre transporter i högre grad kan ske med
tåg eller i alla fall med kollektiva färdmedel är också positivt för
klimatet. Det medför även att arbetsmarknadsregionen blir större
och tillgången på möjlig arbetskraft för det lokala näringslivet
ökar. Människor kan även bo kvar och pendla längre till jobb
och utbildning om kollektivtrafiken blir snabbare och tätare.
Om fler persontransporter sker till fots eller med cykel, vilket
främst kommer att ske i tätorterna, minskar utsläppen till luft
och mängden buller i stadsmiljön reduceras vilket även bidrar
till en bättre och mer hållbar boendemiljö för alla.
Utbyggnad av tele- och datanätet är positivt för delaktighet och
jämlikhet i samhället i stort. Det kan även bidra till möjligheter
till bättre ekonomisk utveckling på landsbygden då snabb
datakommunikation kan ge företag möjlighet att etablera
sig även i glesbygden och det främjar även möjligheten för
människor att arbeta hemifrån. De människor som inte lika lätt
tar till sig ny teknik riskerar dock att få svårare att kommunicera
och delta aktivt i samhället med ökad digitalisering och
användning av digitala tjänster.
Färre VA-enheter medför att större volymer vatten kan
behandlas på ett ställe vilket minskar miljöpåverkan genom
färre intag och utsläppspunkter men den lokala påverkan kan bli
större med större utsläppsvolymer. VA-åtgärderna kan ha både
negativ och positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna
för vattenförekomster.
Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat
spillvattensystem. Hänsyn till ökad nederbörd tas genom
målsättningen att kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta
kan dock stå i direkt konflikt med intentionen om att förtäta
bebyggelsen i tätorterna. Där saknas troligen förutsättningar för
nya infiltrationsytor, varför infiltrationen i så fall måste lösas
på annat sätt. Vissa tillskott kan ske genom gröna tak och/eller
magasinering under mark. Grönstrukturplanen kan utgöra ett bra
komplement till denna konflikt och bidra med hållbara lösningar
och möjlighet att tillvarata ekologitjänster som grönytor
tillhandahåller.
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En noggrann kontroll av allt avfall måste ske innan det kan
återvinnas. Sortering av avfallet och materialsortering redan vid
källan är ett sätt att underlätta återvinning. Föroreningar av olika
slag som genom återvinning kan spridas på ett okontrollerat sätt
kan medföra att miljömålet giftfri miljö kan påverkas negativt.
Det kan motverkas av en noggrann kontroll av allt återvunnet
avfall innan det åter används som en resurs.
Påverkan av nollalternativet bedöms bli det samma som den nya
planen med skillnaden att det finns en strategi för robusta
tele- och datakommunikationer och elnät. Målet att öka
återvinningen av avfall saknas i nollalternativet.

4.9 Ljudkvalitet
BAKGRUND
Trafiken och transporterna ökar generellt i samhället idag. De
stora transportstråken ligger efter de större vägarna men även
transporter inom städerna för att förse affärer med varor och
andra leveranser som sker med lastbilar inom tätorterna
förväntas öka i framtiden. I samhällsplaneringen ska gång-,
cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafiken.
Att styra utvecklingen till tätorterna och särskilt utpekade
områden gör att övriga områden kan förbli oexploaterade och
tysta. Fem områden i planförslaget är utpekade som tysta. Dessa
ligger inte vid kommungränsen utan är spridda över kommunen
och redovisas på en karta. Det finns två områden relativt nära
Värnamo stad. Ett åt öster, kring södra delen av Hindsen och ett
nordväst om Värnamo. Det finns framtagna kriterier för
definition av tysta områden och vilka begränsningar för
markanvändning som ska finnas för dessa områden.
Området vid Rusken och flera platser i gränslandet mot
närliggande kommuner nämns som stora opåverkade och tysta
områden. Dessa sammanfaller ofta med de stora l
ågexploaterade områden som finns i kommunen. Dessa ska
uttalat värnas mot störande exploatering vilket inkluderar
vindkraft.
Den uttalade ambitionen att förtäta stadsmiljön kan innebära
att det lokala bullret från fläktar och ventilationsanläggningar
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orsakar ökat buller på innegårdar och liknade i stadsmiljöer där
sådana anläggningar vanligen placeras.
PÅVERKAN
Bullret runt de stora vägarna kommer att öka genom en ökande
mängd tunga transporter framför allt på de viktiga
transportstråken. Förtätning av bebyggelsen ska ske i
tätorterna och längs och i närheten av väg 27 vilket gör att
bullret för många invånare kommer att öka. Buller och höga
ljudvolymer är skadligt för människor i längre perspektiv.
Kommunen vill upprätthålla de skyddszoner för buller som
anges i bullerskyddsföreskrifterna.
Nya verksamheter och nya bostäder kommer att få sämre
möjligheter att utvecklas i andra områden än de utpekade och
där riskerar avfolkningen till följd av urbaniseringstrenden att
fortsätta, med följden att dessa områden blir tystare.
De tysta områdena nära tätorterna kommer troligen att få större
betydelse för friluftsliv och rekreation i framtiden. Det är därför
betydelsefullt att dessa områden skyddas mot störande
exploatering.
Nollalternativet hade en vision om att minska tunga transporter i
tätorterna genom att aktivt styra om dem till befintliga
genomfartsleder eller att bygga nya sådana förbi tätorterna.
Satsningen på gång och cykeltrafik i och mellan tätorter finns
med även i nollalternativet liksom satsningen på kollektivtrafik
och persontransporter på järnväg.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Det saknas en samlad plan för andra transporter än
persontransporter i planen vilket gör att buller från tung
trafik kan komma att öka i tättbebyggda områden. Den generella
bedömningen är att buller i tätorterna kommer att öka till följd
av ökade antal tunga transporter och den uttalade inriktningen på
förtätning av tätorterna som medför ökat antal fläktar och
ventilationsaggregat i stadsmiljön och på innergårdar vilket
riskerar att öka mängden buller. Den minskade mängden bilar
kommer inte att uppväga ökningen av annat buller.
Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen på landbyggden ska
ske längs eller i närheten av väg 27 vilket gör att särskild hänsyn
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bör tas till buller. Det anges i planen att skyddszoner ska
upprätthållas vilket kan motverka denna risk, liksom medveten
utformning av bebyggelsen i dessa lägen.
Landsbygden långt från större vägar kommer genom avfolkning
troligen att bli tystare i framtiden. Bevarandet av tysta områden
ger positiva effekter för flera miljökvalitetsmål och även för
friluftsliv och folkhälsa.
Nollalternativ Det finns ett antal utpekade tysta områden i
nollalternativet, förutom Store Mosse i väster är även området
mellan Hindsen och Rusken och området öder om Rydaholm
utpekade som tysta områden. Dessa båda sista områden nämns
även i den nya översiktsplanen men har inte lika stor utbredning.

4.10 Luftkvalitet
BAKGRUND
Miljökvalitetsnormer för luft är till för att skydda miljön och
människors hälsa. Detta finns idag för kvävedioxid, bensen,
bly, kolmonoxid och partiklar (PM10). Ingen MKN överskrids i
kommunen men det finns skäl att följa upp halterna av
dygnsmedelhalter av partiklar (PM10) på en mätplats i centrala
Värnamo. Kvaliteten på luften i tätorterna är till stor del
beroende av transporter och uppvärmning. Kommunen
kontrollerar regelbundet luftens kvalitet i Värnamo tätort.
Kontrollerna omfattar bakgrundsmätningar av kvävedioxid,
VOC (kolväten där bensen ingår), svaveldioxid och partiklar
(PM10). Månadsmätning av kvävedioxid och svaveldioxid sker i
Nästa och Tuddabo. På dessa stationer mäts även ozon
sommartid. Mätningar av luftkvalitet har tidigare skett på olika
trafikerade platser i tätorten.
Kommunen har som mål att minska sin klimatpåverkan och
detta uttrycks framför allt genom att främja gång- och
cykelvägar, underlätta för kollektivtrafiken och verka för
utökade möjligheter för persontransporter med tåg.
Kommunen anger flera viljeinriktningar för att behålla den
goda luftkvalitén i kommunen och exemplifierar åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska uppnås. Bland annat
anges höga byggnader, vedeldning och industrietablering som
faktorer som bidrar till sämre luftkvalitet. För att förbättra
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luftkvaliteten vid ny- och ombyggnation ska energisnåla
lösningar, fjärrvärme och energisnåla byggnader främjas.
Nollalternativets enda mål för luftkvalitet är att
miljökvalitetsnormerna för luft skall hållas. Detta ska ske genom god trafikplanering och åtgärder för att minska utsläppen
av VOC och kväveoxider. Man ska även få bort den vedeldning
som sker i icke miljögodkända anläggningar.
PÅVERKAN
Vedeldning i städerna har stor betydelse för luftkvaliteten. Även
om vedeldning inte längre används för uppvärmning i stadsmiljö
förekommer en del trivseleldning. Det finns lokala föreskrifter
om begränsning av fastbränsleeldning i kommunens tätorter.
Gröna växter bidrar till en bättre luftkvalitet och grönytor och
enskilda träd ska sparas vid exploatering i tätorterna. Det finns
även en vilja att öka möjligheten för lokal odling och då framför
allt egenodling som ska främjas och nya möjligheter för
kolonilotter ska beaktas.
Nyetablering av tung industri ska styras till områden där den inte
riskerar att påverka MKN för luftkvalitet negativt och
energisnåla lösningar och byggnader ska prioriteras.
Trafiken i tätorterna bidrar till sämre luft. Biltrafiken ska
minskas genom en rad åtgärder exempelvis främja bilpoler och
prioritera pendlarparkeringar. Förtätning av den byggda
strukturen leder till ett minskat biltransportbehov för invånarna.
Den tunga trafiken i tätorterna som bidrar till utsläpp av
kvävedioxid och mikropartiklar nämns inte alls.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Intensionen att minska biltrafiken i tätorterna medför även en
minskning av lokala luftföroreningar vilket ger positiva effekter
på miljömålen för klimat och luft och bidrar även till att MKN
för partiklar i luft inte riskerar att överskridas. Den tunga
trafiken som bidrar till utsläpp av kvävedioxid och
mikropartiklar behandlas inte alls i planen vilket på sikt kan få
till följd att vissa av MKN för luft riskerar att överskridas.
Byggande som främjar lägre energiåtgång i alla led kan ge
positiva effekter på klimatmålen och även bidra till en bättre
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luftmiljö om det medför minskad förbränning.
Bevarande av grönstruktur och parker bidrar också till
miljömålens uppfyllande och levererar även andra
ekosystemtjänster till samhället. Sammantaget ger det även
förutsättningar för en bättre boendemiljö och folkhälsa i och
med att
utomhusluften får högre kvalitet.
Bedömning av hur luftkvaliteten kommer att skilja sig åt i
förhållande till nollalternativet utgörs framför allt av en mer
uttalad satsning på grönstruktur. Inriktningen mot minskad
biltrafik och mer gång och cykeltransporter fanns redan i den
gamla översiktsplanen och där bedöms skillnaden vara
försumbar.

4.11 Risker
En risk är en bedömning av konsekvenserna av en viss företeelse
eller förutsättning. Den går att påverka genom att eliminera eller
förhålla sig till på annat sätt men den är en redan given
förutsättning som inte orsakas av översiktsplanen utan endast
går att förhålla sig till på det ena eller andra sättet. Därför är
bedömningen nedan av riskerna något annorlunda upplagd än
övriga konsekvenser av planförslaget. Flera av de riskområden
som räknas upp nedan är endast att förhålla sig till och vidta
åtgärder för att förebygga.
Markanvändningen ska vara lämplig för ändamålet och
kommunen har identifierat ett antal risker som ska beaktas i
planeringsarbetet. Länsstyrelsen har pekat ut ett antal riskobjekt
i kommunen som rör förorenade områden. MSB har gjort en
översvämningskartering som visar riskområden för
översvämning längs Lagan. Denna risk och den ökade risken för
skyfall ska beaktas vid byggnation och ingen väsentlig
bebyggelse får ske i riskområden. Det finns även begränsningar
för nybyggnation där det finns andra naturolycksrisker såsom
skred eller ras samt markföroreningar och radon. Andra
identifierade risker är transporter av farligt gods och
riskområden för viss typ av verksamhet. Man ska även planera
för brand och olyckor i ett tidigt skede.
I de strandnära områdena som utpekats för
landsbygdsutveckling har en analys av risken för översvämning

48

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

gjorts för varje område och hänsyn ska tas till
översvämningsrisker vi all nybyggnation. Översvämningsrisken
har bedömts utifrån markens höjd över befintligt
medelvattenstånd i närliggande vattendrag eller sjö i förhållande
till högvattenflöden. Det finns en risk att miljökvalitetsnormerna
för yt- och/eller grundvatten överskrids i samband med
byggnation i framför allt strandnära områden utan kommunalt
VA.
LIS- området vid Hörle bruk ligger på en gammal industritomt
där bland annat sågverkssveksamhet, färgtillverkning och
mellanlagring och sortering av avfall har förekommit. Sågverket
har enligt uppgift inte haft doppning eller
impregneringsverksamhet men är inte MIFO klassat och ingen
undersökning av markföroreningar har redovisats.
Lagan rinner genom Värnamo tätort vilket gör att
översvämningar kan förekomma. MSB har gjort en kartläggning
av översvämningsrisker längs Lagan och hela det gamla
flodplanet riskerar att översvämmas vilket innebär att delar av
centrala Värnamo löper risk att sättas under vatten vid höga
flöden. Vid nybyggnation bör hänsyn tas till det beräknade
översvämningsområdet. Risken för höga flöden och kraftiga
skyfall beräknas öka i framtiden i och med att
klimatförändringarna beräknas ge större nederbördsmängder.
Det är även ökad risk för värmeböljor och torrperioder i och
med klimatförändringen. Det finns dagsläget ingen specifik
kommunal planering för hur dessa risker ska hanteras.
För dag- och spillvattensystemen finns klimatrisken med ökad
nederbörd. Ledningssystemet för att ta hand om ökande
nederbördsmängder i framtiden är idag underdimensionerat.
Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat spillvattensystem.
Hänsyn till ökad nederbörd ska tas genom målsättningen att
kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta står dock i direkt
konflikt med intentionen om att förtäta bebyggelsen i tätorterna.
Där saknas troligen förutsättningar för nya infiltrationsytor. Vid
nybyggnation ska hänsyn tas för skyfall och i utsatta områden
ska åtgärder vidtas för att minska riskerna.
Transporter av farligt gods går framför allt längs de större trafikstråken och väg 27 som pekas ut som central för
bebyggelseutveckling är ett av dessa stråk. Risken för olyckor
ökar med ökande trafik. Generellt ska skyddet mot olyckor med
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farligt gods vid vattentäkter förstärkas men inga specifika
skyddsåtgärder anges i planen.
De områden som länssyreslen har identifierat som förorenade
ska beaktas vid planeringen och gärna undersökas. Det är viktigt
att detta görs då flera av områdena endast är identifierade genom
verksamheten som bedrivits på platsen och ingen kunskap finns
om verksamheten har förorenat marken eller vattnet. Detta bör
gälla även om verksamheten är klassad som låg risk. Miljömålet
giftfri miljö är det som framför allt berörs av detta
ställningstagande men även biologisk mångfald och folkhälsa
berörs. De utgör även en ekonomisk risk då man inte vet vad det
skulle kosta att sanera området. Ofta finns det ingen
verksamhetsutövare kvar som kan stå för saneringskostnaderna
och då är det staten och kommunen som får stå för kostnaden.
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5. Mellankommunal påverkan
Det finns flera områden i planen som berör eller kan komma att
beröra andra kommuner. Dessa områden innefattar
kollektivtrafiken både med buss och den spårbundna trafiken,
påverkan på och skydd av yt- och grundvatten och andra
riksintressen, stora opåverkade områden samt områden lämpliga
för vindkraft. De två sista frågorna sammanfaller ofta då det är
samma geografiska områden som berörs.

5.1 Kollektivtrafiken
En del av arbetskraften kommer alltid att bo på annat ställe än
där jobben finns. Det finns en uttalad ambition i planen att
underlätta för arbetspendling vilket ställer krav på samverkan
med andra kommuner. Det finns redan ett bra och fungerande
samarbete mellan kommunerna och regionerna när det gäller
kollektivtrafik. Någon ny påverkan till följd av planförslaget
bedöms inte uppkomma.

5.2 Skydd av yt-grundvatten
Lagan är en viktig vattenresurs i regionen och den påverkar även
grundvattnet då dess vatten bidrar till grundvattenbildningen i
bland annat Bergaåsen som är dricksvattentäkt för Alvesta och
Växjö. Grundvattnet längs Lagan är även vattenresurs för
Värnamo Stad. Lagan är även det vattendrag som kan komma
att påverkas mest av planförslaget då den har sitt lopp genom
Värnamo stad. Befolkningsökning och därmed antalet nya
bostäder kan öka belastningen på VA-anläggningarna som har
sitt utlopp i Lagan. Kommunen har ett modernt och nybyggt
reningsverk i Pålslund som renar avloppsvattnet från staden och
flera av de närliggande samhällena. Utsläppet av renat vatten
sker i Lagan. Pålslund har den kapacitet och reningsutrustning
som krävs för en ökad befolkning. Planförslaget medför
möjligheter att koppla på flera samhällen till Pålslund som idag
har egna mindre moderna reningsverk. Den ökning av dagvatten
som uppkommer till följd av att mer mark bebyggs och hårdgörs
ska kompenseras genom åtgärder för att öka infiltrationen.
Det finns även ett antal förorenade områden längs Lagans lopp
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som kan komma att exploateras, bland annat finns intensionen
att flytta rangerbangården. Vid exploatering kommer dessa
områden att behöva saneras vilket är positivt då det minskar
risken för utläckage av föroreningar i yt- och grundvatten.
Det bedöms därför att planförslaget inte kommer att påverka
Lagan negativt, men åtgärder som påverkar Lagans vatten
påverkar även kommunerna som ligger nedströms liksom
Värnamo påverkas av åtgärder högre upp i vattensystemet.
Kommunen är representerad i Lagans vattenråd och det
förekommer mellankommunala förehavande med
kommunerna längre ner i vattensystemet. Inget formellt
samarbete kring dricksvattenfrågor gällande Lagan finns idag,
men Lagans vattenråd där kommunen är medlem kan vara ett
möjligt forum för den här typen frågor.
Flera av de större sjöarna i kommunen har gemensamma
strandlinjer med närliggande kommuner. Flera av sjöarna och
stränderna omfattas av riksintresse för friluftsliv eller
naturvård. Frågor om hur marken i närheten och
vattenområdena ska användas blir en mellankommunal fråga
om de vidtagna eller föreslagna åtgärderna eller planerna
riskerar att påverka sjön och dess vattenkvalitet. En
bedömning av eventuell påverkan måste göras från fall till fall.
Det LIS-område som föreslås vid Bolmens strand kan påverka
vattenkvaliteten i sjön. Bolmen är råvattentäkt för 11 kommuner
i Skåne. Risken för att planförslaget kommer att påverka
vattenkvalitén i Bolmen negativt bedöms dock som liten. Det
finns flera samarbeten med kommunerna runt Bolmen och
Sydvatten om vattenkvalitet i Bolmen.

5.3 Områden för vindkraft
Dessa områden ligger ofta nära kommungränserna då dessa
områden ofta ligger långt från tätorter och befolkningscentra.
Flera av grannkommunerna, Alvesta, Ljungby, Gisslaved och
Vaggeryd har pekat ut områden som lämpliga för vindkraft vid
kommungränsen mot Värnamo. Gnosjö och Sävsjö har ingen
uttalad vindkraftspolicy, men Gnosjö har tillåtit etableringar av
vindkraftverk nära kommungränsen. Flera av de utpekade
områdena sammanfaller med områden som av Värnamo
kommun utpekats som känsliga för vindkraft. Kommunen har
konstaterat att det krävs mellankommunal samverkan vid större
vindkraftsetableringar.

53

5.4 Stora opåverkade områden
Det stora opåverkade området som utgörs av Store Mosse
nationalpark är utpekat som sådant både i Gnosjö och Värnamo.
Det finns även ett antal andra områden som hos
grannkommunerna pekats ut som tysta och opåverkade i
gränstrakterna mellan kommunerna som kommer att bli av
mellankommunalt intresse för Värnamo kommun. Det enda
utpekade området i Värnamo kommun som direkt kan påverkas
av andra kommuner är det sydväst om Dannås vid Bolmens
norra strand. Utveckling av besöksnäring i dessa områden och
även i kulturintressanta områden nära kommungränserna innebär
ett behov av mellankommunala kontakter. Dessa frågor skulle
kunna hanteras inom ramen för andra samarbetsformer mellan
kommunerna.

5.5 Övriga
mellankommunala frågor
En stor fråga för kommunen är att företagen i kommunen ska
kunna hitta medarbetare med rätt kompetens. Ett samarbete med
både regionen och grannkommunerna är viktigt för att kunna
erbjuda utbildningsmöjligheter och det finns redan flera
samarbetskanaler så som GGVV (Gnosjöregionen) och
Entreprenörsregionen som kan hjälpa till att skapa
förutsättningar för en god utbildning som bidrar till
kompetensförsörjningen.
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6. Samlad bedömning
Samlad avvägning
Hållbarhetsbedömning
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6.1 Samlad bedömning över
planens inverkan på nationella
och regionala mål
I planförslaget redogörs löpande för varje
MKM
planeringsstrategi vilka miljökvalitetsmål (MKM)
som bedöms ha en inverkan på uppfyllandet av de
nationella miljökvalitetsmålen. Denna koppling redovisas med
en symbol invid varje planeringsstrategi. I tabellen till höger
sammanställs vilka miljömål som bedöms ha en står relevans i
förhållande till översiktsplanen samt vilken påverkan
planförslaget bedöms utgöra. Av de 13 mål som kommunen
berörs av bedöms 8 påverkas i positiv riktining och 5 i både
positiv och negativ riktning av översiktsplanen. Ingen av
miljökvalitetsmål bedöms medverka till måluppfyllnaden i
enbart negativt rikning. De miljökvalitetsmål som i planförslaget
bedöms har störst påverkan på är Begränsad klimatpåverkan och
God bebyggd miljö. Förslaget inverkar genom att planen styr
bebyggelseutvecklingen till tätortbandet med redan idag goda
möjligheter för kollektivtrafikresor vilket gynnar
kollektivtrafikresandet. Vidare prioriterar översiktsplanen
utvecklingen av infrastruktur för gående och cyklister framför
bilisten vilket inverkar positivt på MKM för Begränsad
klimatpåverkan. Översiktsplanen ställer sig bakom
planeringsprincipen om en ansvarsfull förtätning vilket leder till
ett minskat tranportbehov och möjliggör för en utveckling inom
befintlig tätort utspridning. Förtätning och att koncentrera
bebyggelseutvecklingen utefter kollektivtrafikstråk innebär att
fler riskerar att utsättas för ohälsosamma trafikbullernivåer
samtidigt som översiktsplanen föreslår ett flertal
ställningttagaden för att gynna medborgarnas hälsa, såsom
tillgång till grönområden och satsning på cykel och gång som
huvudsakligt transportmedel inom tätorterna.
De aspekter i Ett rikt växt och djurliv som kan kopplas till
friluftsliv och tätortnära natur samt de delar av
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag som rör
bebyggelse vid stranden är även de högst relevanta för
planförslaget som redogör för flera ställningstaganden som
påverkar genomförandet av dessa mål i både positiv och negativ
riktning.
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Relevans i
förhållande
till ÖP

Påverkan
på målet
utifrån
ÖP

Begränsad
klimatpåverkan

Positiv

Frisk
luft

Positiv/
Negativ

Bara
naturlig
försurning

Positiv

Giftfri
miljö

Positiv

Säker
strålmiljö

Positiv

Ingen
övergödning

Positiv/
Negativ

Levande
sjöar och
vattendrag

Positiv/
Negativ

Grundvatten
av god
kvalitet

Positiv

Myllrande
våtmarker

Positiv

Levande
skogar

Positiv/
Negativ

Ett rikt
odlingslandskap

Positiv/
Negativ

God
bebyggd
miljö

Positiv/
Negativ

Ett rikt
växt och
djurliv

Positiv

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

6.1.1. Folkhälso- och friluftslivsmål
Översiktsplanens tydliga prioritering av cyklister och gående jämte bilismen
medverkar till en förbättrad folkhälsa genom att öka möjligheten för fysiska
aktivitet i vardagen. Förätning av staden minskade avstånd och vilken
innebär en större tendens till att gå samtidigt som förtätning kan leda till
sämre miljöförhållanden såsom buller, minskad luftkvalité och skuggning
vilket är negativt för folkhäldsan. Ställningtagandena i översiktsplanen
samverkar i hög grad med de nationella folkhälsomålen, genom att med
ställningtaganden verka för grönsstruktur, fler mötesplatser ökad
medborgarinflytande i planprocessen och för bostäder i olika storlek och
upplåtelseformer.
Ställningtagandena i översiktsplanen samverkar i hög grad med de nationella
målen om friluftsliv. Flera ställningtaganden i fokusområdet för att Utveckla
mark- och vattenresurser handlar om att tillgängligöra naturmiljön för
medborgare genom att skydda och värna om tätortnära natur och tysta
områden. Likaså värnar planförslaget om de friluftslivsriksintresse inom
kommunen och genom att peka ut ett kommunal intresseområde, Rusken med
strandområde. Planen tar även ställning för att naturområden ska
tillgängligöras.

6.1.2.Regionala mål
Region Jönköpings län har i huvudsak två planer vars mål och delstrategier
bedöms relevanta för översiktsplanen och som denna har en inverkan på. Den
regionala utvecklingsstrategins (RUS), delstrategier om en internationellt
ledande industriregion (ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag samt ett inkluderande samhälle) bedöms
planförslaget ha en främst positiv inverkan på. Översiktsplanen tar ställning
för förbättrade kommunikationer vilket förväntas kunna innebära större
arbetsmarknadregion och därmed en ökad möjlighet för företag att hitta rätt
arbetskraft. Översiktsplanen tar vidare ställning för ett breddat näringliv
genom bland annat att fokusera på besöksnäringsutveckling som bedöms ha
en stark potential för utveckling i kommunen.
Vad gäller länets mål om att bli ett plusenergi län till 2050 så inverkar
översikplanen med bland annat ställningtagandet att
kommunen ser positivt på vindkraftetableringar och andra förnyelsebara
energikällor.
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6.2 Samlad bedömning
Bedömning av konsekvenserna av den nya planen i
förhållande till nollalternativet sammanfattas i tabellen nedan.
Varje bedömd effekt eller konsekvens som beskrivits i texten
ovan sammanfattas i tabellen och har placerats under den
bedömda konsekvensklassen. Bedömningsgrunderna har
färgkodats för att ge en snabbare och bättre översikt av
konsekvenserna. Färgerna betyder följande:
Grön färg:
Bedömda positiva effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. Finns inte åtgärden med i nollalternativet blir
effekten positiv.
Gul färg:
Bedömda neutrala effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. En del åtgärder kan medföra både positiva och
negativa effekter samtidigt. I vissa fall har de då bedömts
neutrala. Observera att om åtgärden redan finns i
nollalternativet blir effekten neutral, men kan ändå vara positiv
som helhet. Hänsyn till detta har tagits i den samlade
bedömningen.
Röd färg:
Bedömda negativa effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser eller andra uppenbart negativa effekter av planen.
Om nollalternativet inte skiljer sig och effekterna fortfarande är
negativa bedöms de likväl negativa.
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Riksintressena ska tillgoses i samband med en exploatering

Riksintressen

Rätt verksamhet kan främja både tillgänglighet och
attraktionskraft för riksintresseområdet.
Även bostäder kan vara positivt
Utveckling av besöksnäring för Store mosse i linje med
bevarandeintresset
Besöksnäring i känsliga områden kan skada syftet
med riksintresset
Värnamo stads ex-pansion kan till vissa delar komma att ske
på mark som påverkar riksintressen

Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre uppfylla målen
och utgöra ett spetsigare planeringsunderlag för en hållbar
samhällsut-veckling.
Främjandet av biogasproduktion kan vara ett sätt att öka andelen
fordon med förnybart bränsle.
Förtätningen och kon-centration av bebyg-gelse kan på sikt
påverka resmönstren hos kom-munens invånare mot mer
gång- och cykelförflyttning.
Inriktningen mot mer energieffektivt byg-gande och byggnader.

Klimatpåverkan

Inte tillåta externa köp-centra.
Längre pendlingsresor med spårbunden trafik är positivt men ur
ett hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går
åt stora resurser för transporterna
Prioritering av gång och cykeltransporter och kollektivtrafik före
bil.
Satsning på besöksnäring utanför tätorterna kommer att generera
mer biltrafik och transporter.

59

Skyddsområdena för vattentäkter ska ses över och
kompletteras.
Skyddet mot olyckor med farligt gods vid vattentäkter ska
generellt förstärkas.
Förorenad mark som frigörs när rangerbangården flyttas
saneras och används mer effektivt.

Hushållning med
naturresurser

Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i LIS-områdena
samtidigt som icke utpekade områden (fler) indirekt
skyddas mot exploatering.
VA-Planen med färre VA-enheter kan ha både negativ och
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster.
Jordbruk i tätortsnära områden som är viktigt för en levande
landsbygd försvinner i och med ny exploatering.
Jordbruksmarken är viktig för att den biologiska
mångfalden i landskapet ska bevaras och bibehålls.
Det saknas generellt visioner och tankar om hur man ska
främja jordbruket och hur det ska bibehållas i perifera lägen
på längre sikt.

Indirekt skydd av övriga strandnära områden när specifika
områden pekas ut för exploatering.
Stadsnära grönområden får större betydelse för fler
människors rekreation och välbefinnande vilket ökar
trycket och slitaget på dessa områden.
Redan skyddade områden kommer att skyddas även
fortsättningsvis. Inga planer på nya skyddade områden
finns angivna i översiktsplanen.
Belastningen på närliggande ytvatten i form av ökad
avrinning från hårdgjorda ytor vid nybyggnation.
Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploateringsområdena -bra avloppslösning behöver bli
krav för byggnation för att inte riskera att påverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
Bebyggelse i sjönära områden kan trots åtgärder, minska
tillgängligheten för allmänheten till strandområden.
Utveckling av tätortsnära naturområden kan medföra
parklika och planerade miljöer som är mindre attraktiva
för djur och växter.

60

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Naturmiljö

Främjande av besöksnäringen en levande landsbygd kring
besöksobjekten där förutsättningar finns ger även
förutsättningar för ekonomisk utveckling och en god
livsmiljö för dem som bor och driver verksamheten.
Satsning på kulturmiljöer kan även stärka stolthet,
identifikation och engagemang i sin närmiljö.
Tillgängligheten till naturen ökar när nya områden öppnas
upp genom besöksnäringen.

Kulturmiljö

De värden som finns ska bevaras och värnas. Inga nya
satsningar på kulturmiljön eller försämringar av befintligt
skydd planeras.
Risken för förskogning av öppna kulturlandskap kvarstår.
Det finns inga uttalade åtgärder eller viljeinriktningar för att
stötta kulturlandskapens brukare.
Det kan finnas en liten risk för överexploatering av vissa
populära kulturmiljöer i samband med viss typ av
fritidsaktivitet Exploatering inom eller i nära anslutning till
kulturmiljöer behöver göras med särskild hänsyn och vissa
fall även antikvarisk kompetens för att inte påverka
kulturmiljöerna negativt.

Satsning på fritidsanläggningar kan medföra positiva
effekter på välbefinnande och folkhälsa. En utbyggnad av
gc-vägar för att stimulera fysisk aktivitet är också positivt.

Tillgängligheten till naturen ökar när nya områden
öppnas upp genom besöksnäringen och nya strandnära
bostadsområden.

Rekreation
och friluftsliv

Tillgänglighetsanpassning av badplatser och andra
anläggningar främjar god folkhälsa och tillgänglighet för
alla.
Organiserade aktiviteter i naturen kan, om de blir för
omfattande, slita på mark och fauna och störa djurlivet.
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Bebyggelseutvecklingen ska koncentreras och
samhällsservice prioriteras och koncentreras till ett
tätortsband längs väg 27 vilket är ett sätt att kunna utveckla
och bibehålla en attraktiv kommun.
Satsa på och behålla landsbygdsskolorna i de områden som
ligger i eller nära tätortsbandet
Även bibliotek runt om i kommunen ska värnas.
Främja befolkningstillväxt för att kunna fortsätta erbjuda
kommersiell, social och kulturell service.
Etablera samhällsservice i integrerande lägen och motverka
externhandelsetableringar pga tillgänglighet och gatuliv.

Samhällsservice

Främja tillgång till lokala gång- och cykelstråk,
motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor och
andra utomhusaktiviteter.
Bostäder riktade till fler grupper med god tillgänglighet,
rimligt pris och närhet till service, kollektivtrafik och
grönområden är positivt ur flera sociala aspekter.
Att integrera kunskaps- och tjänstebaserade näringar i
bostadsbebyggelsen kan minska pendlingsbehovet och är
särskilt positivt för mindre mobila grupper. Det ökar även
den upplevda tryggheten med områden som är aktiva
under större delar av dygnet, men riskerar att motverka
klusterbildningar och möjligheter till oväntade samarbeten
mellan företag.
Stora delar av landbyggden är inte prioriterad för
samhällsutveckling och samhällen utanför tätortsbandet
riskerar att förlora samhällsservice på sikt.

Satsning på byggande som främjar lägre energiåtgång i alla
led kan bidra till en bättre luftmiljö om det medför minskad
förbränning.
Bevarande av grönstruktur och parker levererar även andra
ekosystemtjänster till samhället, som luftrening.
Intensionen att minska biltrafiken i tätorterna medför även
en minskning av lokala luftföroreningar.

Den tunga trafiken som bidrar till utsläpp av kvävedioxid
och mikropartiklar behandlas inte alls i planen.
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Luftkvalitet

Utbyggnad av tele- och datanätet och göra det mer robust.

Färre VA-enheter kan ge bättre möjlighet till rening
och bidra positivt till MKN.
Ökad återvinning av avfall men kräver bättre sortering
och kontroll av avfallet.

Tekniska
kommunikationer

Främja cykel och gående som transportalternativ genom
utbyggd infrastruktur.
Förbättra kollektivtrafiken och underlätta möjligheten att
åka kollektivt.
Fler hårdgjorda ytor genom förtätning är svårt att
kompensera för i tätorterna.

Större VA-enheter kan öka den lokala påverkan vid
utsläppspunkterna och påverka MKN negativt.

Färre transporter med personbilar
Att inte bebygga orörd naturmark sparar tysta miljöer
möjliga för rekreation.
Landsbyggden långt från större vägar kommer genom
avfolkning att troligen att bli tystare.
Bebyggelseutvecklingen på landbyggden ska ske längs
eller i närheten av väg 27 vilket medför att särskild
hänsyn bör tas till buller från vägen.
Buller från tung trafik kan komma att öka i tättbebyggda
områden då det saknas planering för detta. Nybyggnation
måste ske med hänsyn till detta.

Ljudkvalitet

Förtätning av tätorterna medför ökat antal fläktar och
ventilationsaggregat i stadsmiljön och på innergårdar.
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6.3 Samlad avvägning
Riksintressen

Sammanfattningsvis kommer riksintressena inte att
påverkas påtagligt negativt av planförslaget och det finns
både positiva och negativa effekter.

Klimatpåverkan

Sammanfattningsvis kommer planförslaget att ge positiva
effekter för klimatet.

Hushållning
med
naturresurser

Hushållningen med naturresurser främjas av en god
planering och planen utgör ett väl genomarbetat
planeringsunderlag med åtgärder och avvägningar för hur
naturresurserna bör användas. Effekterna är övervägande
positiva.

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation
och fritidsliv
Samhällsservice
Tekniska
kommunikationer

Ljudkvalitet

Luftkvalitet
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Planen är ett instrument för exploatering vilket generellt är
negativt för naturmiljön. Planen innebär inga stora ingrepp
i naturmiljön generellt. Inga nya skydd för naturmiljön
planeras. Att förtäta den redan bebyggda miljön innebär
ofta att naturmark kan sparas.
Det finns både positiva och negativa effekter på
kulturmiljön. Inga direkta åtgärder för att bevara
kulturlandskapet anges i planen vilket på sikt kan medföra
att vissa delar försvinner genom att betning och
lantbruk upphör.
Kommunen vill satsa på att underlätta en aktiv, rörlig livsstil.
Kommunen har gjort ett klart ställningstagande för att
bibehålla en levande landsbygd med samhällsservice i vissa
delar av kommunen. Det är ett medvetet val hur resurserna
ska prioriteras och vart nybyggnationen ska styras.
Flera av förslagen är vidareutveckling av den gällande
planen. Det finns även en del nya viljeinriktningar och
åtgärder som främjar och utvecklar de tekniska
kommunikationerna ytterligare.
Förtätningar av befintlig boendemiljö och nybyggnation vid
kommunikationsstråken samt avsaknaden av åtgärder för att
minska den tunga trafiken i tätorterna riskerar att medföra
ökat buller.
Avsaknaden av åtgärder för den tunga trafiken gör att de
positiva åtgärder som vidtas riskerar att ätas upp.
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Den enda del av planen som bedöms få en övergripande negativ påverkan är ljudkvaliteten för det stora flertalet invånare i kommunen. Förtätning av bebyggelsen
och trenden med ökade transporter och tung trafik medför mer buller generellt sett.
De flesta delarna som är neutrala är detta på grund av att det redan i nollalternativet fanns viljeinriktningar och mål som generellt ger positiva konsekvenser även på
det delområdet. Grafiskt ger därför färgkoderna en något skev bild av de generella
konsekvenserna.
Genom att tydligt peka ut utvecklingsområden kan naturmark och andra känsliga
miljöer skyddas mer medvetet än vad som angavs i den tidigare planen, vilket är
positivt. Planen har även många positiva sociala konsekvenser för bland annat tillgänglighet, folkhälsa och gatuliv.

6.4 Hållbarhetsbedömning
Förtätning av tätorter och medveten satsning på gång och cykeltransporter framför
privata bilar är den trend som gäller om man tittar framåt enligt den senaste
stadsbyggnadsforskningen. Närhetsprincipen dvs att man har nära till jobb och allt
annat man behöver är en av de starkaste trenderna. På så sätt slipper man längre
enskilda transporter som inte kan göras till fots eller med cykel vilket är bra för
klimatet. Här ingår även att satsa på närodlad mat vilket minskar behovet av externa
transporter.
Vidare är det troligen bara en tidsfråga till det kommer förarlösa bilar. Förarlösa
bilar är något som kan förändra vårt beteende gällande förflyttning och hur vi ser på
transporter i stort. Om bilarna inte tar så stor plats i anspråk för vägar och framför
allt parkeringsytor kan man utforma tätorterna på ett helt annat sätt.
Ovan nämnda tankesätt genomsyrar stora delar av planen och den ligger alltså
mycket väl i tiden.

6.5 Hur uppfyller planen Hälsans miljömål?
Goda, hållbara och ändamålsenliga bostäder är ett allmänt intresse som planen
syftar till att uppfylla genom att peka ut riktningen för framtida byggnation och
användning av mark. Genom att sträva efter mer hälsosamma transportsätt och
transportmönster och ökad tillgänglighet i tätorterna uppnås en god bebyggd miljö.
Förtätningen kan anses positiv sett till målet om God bebyggd miljö, då
närhetsaspekten kan anses bidra till en god vardagsmiljö, hållbar bebyggelsestruktur
och samhällsplanering. Närheten mellan olika samhällsfunktioner som förtätningen
möjliggör är särskilt positivt för de mindre mobila grupperna av befolkningen, som
barn och äldre. Förtätningen måste dock göras med hänsyn till uppskattade
grönområden.
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7. Uppföljning av betydande
miljöpåverkan
Lagstiftning
Uppföljning (av översiktsplaneförslaget)
Uppföljning (av betydande miljöpåverkan)
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7.1 Lagstiftning
Plan och Bygglagen anger att översiktsplaner alltid medför
betydande miljöpåverkan. För att belysa de konsekvenser planen
kan få ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet i
miljöbalken tas fram och bifogas planen.

7.2 Uppföljning
(av översiktsplaneförslaget)
Uppföljning av översiktsplanen ska ske genom
aktualitetsprövningen som ska ske minst en gång per
mandatperiod. Då ska både planens inriktning bedömas om den
följer de viljeinriktningar som är rådande i kommunfullmäktige
och om konsekvenserna av planen och bedömningarna av dessa
är aktuella och korrekta. I annat fall bör detta justeras.

7.3 Uppföljning
(av betydande miljöpåverkan)
Det finns inget formellt beslut om betydande miljöpåverkan av
planen. Upprättandet av denna MKB har gjorts utifrån
utgångpunkten att översiktsplanen medför betydande
miljöpåverkan och har därför utformats för att möta kraven i
lagstiftningen.
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8. Förslag på förbättringar
Det har under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen
utkristalliserat sig ett antal möjligheter till ytterligare
förbättringar av planförslaget. Dessa anges nedan i punktform.
• Anstränga sig för att de som arbetar i kommunen bor där och
utforma det som ett uttalat mål. Det är det mest klimatsmarta
alternativet. Detta kan göras genom att erbjuda goda boendemiljöer,
en attraktiv fritid, mm. Det finns säkert mycket fler förslag. Även
ekonomiska incitament borde kunna användas för att människor ska
bosätta sig nära sitt arbete.
• Risken för utarmning av landsbygden är påtaglig. Det behövs
konkreta förslag för att jordbruket över huvud taget ska bibehållas i
kommunen. Någon form av inriktning för att underlätta detta
behövs. Exempelvis genom att kommunen i upphandlingar ska
förorda lokalt producerade livsmedel och produkter eller ställa
andra krav som främjar lokalproducerade livsmedel.
• Ett sätt att minska förbrukningen av fossila bränslen och
minska klimatpåverkan lokalt skulle kunna vara att främja
installation av solceller vid nybyggnation. Detta kan åtminstone
göras när kommunen själv är huvudman för byggnationen.
• Ett sätt att minska energiåtgången är att använda spillvärme från
industrier i fjärrvärmenätet. Det framgår inte om detta görs idag.
Det är en känslig fråga att kommunen gör sig beroende av enskilda
industrier, men ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv är det
mycket positivt at utnyttja spillvärme som annars är ett problem att
bli av med.
• Eftersom den pågående klimatpåverkan är en process som ändrar
sig bör det vara med någon skrivning om att uppdatera exempelvis
100-års regn efter viss tid. Det kan befaras att återkomsttiden blir
betydligt kortare framöver om nederbördsmängderna ökar som
klimatmodellerna indikerar.
• Begränsningar av användandet av fossildrivna transporter är en
annan möjlighet att minska klimatpåverkan. Detta kan göras genom
att viss trafik förbjuds på vissa gator i tätorterna eller att kommunen
ställer krav i sina upphandlingar eller viss infrastruktur som främjar
fossilfria transportmedel byggs ut. Inget av detta föreslås i planen.
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• Inventering av vad som utgör en risk och vad som är ett
riskobjekt bör ses över då det inte är självklart vad som faktiskt
är risker. Om en sådan genomlysning görs får kommunen en
mycket mer tillförlitlig bild av vilka risker som finns. Att bara
lita på att andra myndigheter och organisationer har fått med alla
risker kan ge en falsk bild. Görs en aktiv bedömning med
dokumentation om överväganden som gjorts är bedömningen
mer förankrad i faktiska förhållanden. Det framgår inte klart hur
en risk definierats och hur man bedömt vad som är en risk.
• En bedömning av hur tung trafik påverkar och ska hanteras
framför allt i förhållande till klimatmålen och risker utöver
risker med farligt gods bör finnas med i planen. Det är
persontrafik med bil som de allra flesta åtgärderna fokuserar på
att minska, medan den tunga trafiken utgör en betydligt större
miljöbelastning och dessutom ökar.
• Istället för att ange att man vill främja LIS, bör inriktningen
ändras till att främja att LIS-etableringar görs bra, eftersom
LIS-etableringar kan ha negativ inverkan på exempelvis
transporter och avloppsrening.
• För att öka tryggheten för de äldre kan ett alternativ vara att se
till att det finns äldreboende i de mindre orterna där
befolkningen finns. Det kan även bidra till att skapa lokala
arbetstillfällen för vårdpersonalen.
• Upprätta ett formellt forum eller samarbete mellan
kommunerna som har intressen av Lagans vattenkvalité som
dricksvatten. Lagans vattenråd finns som
sammarbetsorganisation för vattenkvaliteten i Lagan.
• De människor som inte lika lätt tar till sig ny teknik riskerar
att få svårare att kommunicera och delta aktivt i samhället med
ökad digitalisering och användning av digitala tjänster.
Kommunen skulle kunna erbjuda kurser och möjligheter att få
hjälp med den nya tekniken.
• Vad kan hända om åtgärderna inte kommer tillstånd skulle
kunna beskrivas mer detaljerat.
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Regional Utveckling
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Regional bredbandsstrategi för
Blekinge 2018-2020
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till
regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020. Region Jönköpings län
konstaterar att strategin tar hänsyn till regeringen högt satta mål både för bredband
och för digitalisering, kostnads- och marknadsanalys, aktörernas olika roller samt
robusthet och drift, service och support. Sammantaget är det en väl underbyggd
strategi och Region Jönköpings län har av den anledningen inget att tillägga.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter. Det är ett
mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i
världen. För att lyckas behövs en bredbandsstrategi med ett tydligt mål att alla
hushåll och företag i Blekinge ska erbjudas en tillräckligt bra bredbandsanslutning
för att kunna nå digitaliseringens möjligheter. För att nå målen krävs ett stort
engagemang från respektive kommun för att skapa god samverkan mellan
offentliga och privata aktörer. Strategin baseras bland annat på Sveriges
beredbands- och digitaliseringsmål samt kostnad- och marknadsanalys.

Beslutsunderlag
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Regional utveckling
Region Blekinge

Yttrande över Regional
bredbandsstrategi för Blekinge 20182020
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Regional
bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att strategin tar hänsyn till regeringen högt
satta mål både för bredband och för digitalisering, kostnads- och marknadsanalys,
aktörernas olika roller samt robusthet och drift, service och support. Sammantaget
är det en väl underbyggd strategi och Region Jönköpings län har av den
anledningen inget att tillägga.

Fördjupad beskrivning av strategin
Sammanfattning av remissen
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter. Det här
beslutet togs vid antagandet av Blekinges regionala digitala agenda (ReDa) 2014.
Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska
bli bäst i världen. För att lyckas behövs en bredbandsstrategi med ett tydligt mål
att alla hushåll och företag i Blekinge ska erbjudas en tillräckligt bra
bredbandsanslutning för att kunna nå digitaliserings möjligheter.
Sveriges bredbandsmål
Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av alla hushåll och företag
ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund. Senast år 2023
bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt
befinner sig. Till år 2025 bör 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång
till bredband i hemmet och på arbetet.
Nuläget
Blekinge har idag störst potential vad gäller utbyggnad av bredband via fiber
jämfört med alla regioner i Sverige. 55 procent av alla hushåll och företag i
Blekinge har idag en bredbandsanslutning som klarar minst 100Mb/s1. En vanlig
uppfattning och inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en
fiberinfrastruktur till 100 procent av alla hushåll, företag och fritidshus i Blekinge.
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Organisationsuppgifter
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Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata aktörerna. Blekinge är
landets femte mest tätbefolkade region med relativt korta avstånd att överbrygga
samt med en befintlig fiberinfrastruktur från flera aktörer. Utifrån dessa
förutsättningar bör Blekinges bredbandsutbyggnad vara kommersiellt möjlig men
förutsätter en öppen och tillgänglig marknad.
Hur når Blekinge målet?
Region Blekinges marknadsanalys av investeringsbehovet för att nå 95 procent
fiberpenetration i länet visar att det behövs ca 1,1 miljarder kronor med
utgångspunkt från PTS bredbandskartläggning oktober 2016. För att ansluta
fritidshusen krävs ytterligare ca 500 miljoner kronor. För att nå en
fiberpenetration på 100 procent krävs ytterligare 300 miljoner kronor. Detta kan
reduceras med de investeringar som genomförts sedan okt 2016 som uppskattas
till ca 400 miljoner kronor. Marknadsanalysen visar att återstående
investeringsbehov för att erbjuda fiber till alla i Blekinge således är ca 1,5
miljarder kronor.
För att nå målen krävs ett stort engagemang från respektive kommun för att skapa
god samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Om alla aktörer har god
samverkan och strävar mot samma mål, dvs att ge Blekinge bästa möjliga
förutsättningar att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, så kan Blekinge nå
bredbandsmålen.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Bredbandsutmaningen i Blekinge
- Rapport med ekonomiska beräkningar
December 2017

Kort om A-focus
 A-focus AB, grundat år 2000, är ett konsultbolag med seniora marknadskonsulter.
 Alla vi som arbetar på A-focus har ca 15 - 20 års erfarenhet av marknaden för elektronisk
kommunikation, både fast och mobil.
 Stor erfarenhet av:
 Research och marknadskartläggningar
 Ekonomiska kalkyler och lönsamhetsberäkningar
 Kundinsikt, undersökningar, utredningar, kundresor och analys
 Affärsutveckling med inriktning på marknadsfrågor

Uppdragets bakgrund
 Region Blekinge har mål för fiberutbyggnaden.
 För att kunna fatta rätt strategiska beslut behöver Region Blekinge få en uppfattning om
hur långt fiberutbyggnaden har kommit, uttryckt i antal och andel anslutna byggnader
(FTTB), samt en uppskattning av kostnaden för den utbyggnad som återstår.
 A-focus uppdrag har varit att beräkna kostnaden för fibrering av
bostäder/företag/fritidshus i Blekinge till 95 % år 2020 och 100 % år 2025.
 I förhållande till de investeringar som förväntas göras i fiberutbyggnaden de kommande

åren, inklusive statliga bidrag, behöver Region Blekinge även få A-focus beräkningar
som visar i vilken utsträckning det förefaller vara möjligt för de olika kommunerna i
Blekinge att nå målen.
 Resultatet av A-focus uppdrag ska bl a användas av Region Blekinge för att ta fram en
förnyad bredbandsstrategi för regionen.

Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber
 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av
uppdraget.
 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader
(kundtyper) och i olika geografiska segment.
 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat dessa efter att ha
stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge. Avstämning har gjorts för kostnaderna för utbyggnad till 95
procent av alla relevanta byggnader.
 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten kan variationer
mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och markförhållanden men även lokala villkor.
 Kostnaderna i tätort påverkas av kommunernas schaktvillkor. Ovanstående är under förutsättning att dessa är
någorlunda normala, dvs grävdjup om ca 40-50 cm, asfaltsbredd ca 50 cm och asfalteringskostnad ej
överstigande 250 kr/kvm samt att fräsning och micro-trenching är tillåtna metoder.
 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100 procent är dessa
rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de som byggs sist.
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Metod för uppskattning av antal byggnader
 Basen för beräkningen av antal byggnader som är relevanta att bygga fiber till är PTS datafil
som Region Blekinge, på A-focus begäran, begärde ut av PTS. Denna fil innehåller alla
byggnader som har fiber eller ADSL samt även de som borde ha fiber, vilket i princip är
byggnader som inte är klassade som klassats som ”ekonomibyggnad” eller
”komplementbyggnad”.

 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av
byggnader (kundtyper) och i olika geografiska segment. Det har därför varit viktigt att kunna
identifiera antalet av respektive typ, vilket inte framgår av PTS datafil.
 Därför har vi kodat på PTS-datat med information om byggnadstyp så att det är möjligt att veta
vilka av byggnaderna som är enfamiljshus respektive flerfamiljshus eller annat som t ex
arbetsställen eller offentliga lokaler. Informationen om byggnadstyp har erhållits från
Lantmäteriet genom att Region Blekinge, på A-focus begäran, har köpt byggnadsregistret för
Blekinge.
 Genom en geografisk analys av exakt på vilken plats respektive byggnad finns har vi
dessutom kunnat klassificera dom som belägna i de tre kategorierna; tätort, småort och
landsbygd. GIS-expert på Region Sörmland har bidragit med kunskap och arbetsinsats för
detta.
 Ovanstående arbete har gjort för respektive kommun i Blekinge.
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Definitioner av tätort och småort
 Tätorter tillsammans med småorter och landsbygd används iför att skilja mellan geografiska
områden med olika tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse.
 Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla
hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger
200 meter.
 Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip
sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.
 SCB publicerar nya tätort- och småortsindelningar var femte år, varav den senaste skedde
under hösten 2016.
 Det som inte är tätort- eller småortsindelningar är således landsbygd.
 SCB:s senaste indelningar (2016) har medfört att det nu finns något färre objekt utanför tätort
och småort.
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Vad avses med klassen ”fritidshus”
 I det grunddata som vi har erhållit av PTS finns det 11 813 st byggnader som PTS benämner
som fritidshus. Av dessa finns 4292 st i tätort, 1822 st i småort och 5699 st i landsbygd.
 Att de är klassificerade som fritidshus är något missvisande varför detta kan behöva förklaras
närmare. Det har sin förklaring i att regeringens bredbandsmål endast avser byggnader där
det finns minst ett registrerat arbetsställe eller minst en person är folkbokförd. Övriga
byggnader har identifierats av PTS och getts benämningen fritidshus.
 Nedan redovisas totalt antal byggnader som är klassificerade som fritidshus av PTS,
fördelade per kommun och geografiskt segment. Kolumnen andel anger hur stor andel av
totalt antal byggnader i respektive kommun som är klassade som fritidshus.
Antal byggnader klassade som fritidshus
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
158
1 464
708
369
1 593
4 292

i småort
6
737
307
225
547
1 822

i landsbygd
563
2 009
1 657
1 025
445
5 699

SUMMA
727
4 210
2 672
1 619
2 585
11 813

Andel
14%
20%
22%
15%
31%
21%

 PTS använda definition på fritidshus är : småhus med byggnadstypkod 120, 220, 221 eller 213 och som ägs av fysiska
personer eller dödsbon och där det saknas folkbokförd befolkning.
 En analys av byggnadstypkoden för fritidshus visar att det finns 8 504 st med den koden i Blekinge. 3014 av dessa ligger i
tätort. De förefaller vara mer koncentrerade till de mindre tätorterna och utkanterna av de större, inte lika många inne i
städerna. Skatteverket avskaffade typkoden för fritidshus slopades år 2015, så det är endast byggnader med fastighetstaxering från 2014 eller tidigare som man kan ha den klassningen. Numera inkluderar Skatteverket fritidshusen i kategorin
”Småhusenhet”.
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Fritidshus i tätort – kan uppfattas ligga på landsbygd

Det är fler områden än man kanske tänker sig som är tätort. Bilden visar fritidshus i
Karlskronas skärgård. De röda områdena är fritidshus i vad som räknas som tätort.
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Resultat avseende antal byggnader
 Av samtliga byggnader som finns i hela Blekinge är de 57 tusen som är att anse vara
relevanta att fiberansluta.
 Dessa byggnaders fördelar sig enligt nedan i de olika kommunerna och geografiska
segmenten.
 Värt att notera är att drygt 11 tusen av dessa byggnader är klassade av PTS som fritidshus.
Totalt antal byggnader som är relevanta för fiber
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
3 308
13 506
7 457
7 691
6 149
38 111

i småort
47
2 002
648
738
1 076
4 511

i landsbygd
1 670
5 290
3 842
2 499
1 077
14 378

SUMMA
5 025
20 798
11 947
10 928
8 302
57 000
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Hur många byggnader har fiber?
 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan
har anslutits med fiber. Fiberpenetrationen skiljer sig åt mellan kommunerna.
 Värt att notera är att nedanstående värden baseras på siffror från oktober 2016 och vi vet att
fiberutbyggnad har skett sedan dess och att den åtminstone i Karlshamn och Karlskrona har
varit omfattande.
Antal byggnader som har fiberanslutning
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
406
5 928
1 348
2 227
1 104
11 013

i småort
29
155
14
102
218
518

i landsbygd
350
346
430
157
44
1 327

SUMMA
785
6 429
1 792
2 486
1 366
12 858

Andel
16%
31%
15%
23%
16%
23%

 Penetrationen (relevanta byggnader med fiber) per oktober 2016 för Blekinge som helhet är
23 procent. Värt att notera är att fiberutbyggnad påbörjades för över tjugo år sedan och har
successivt intensifierats med tiden. Det sätter måluppfyllnad om 95 till år 2020 i ett perspektiv
som gör att man förstår att den utmaningen naturligtvis är mycket stor.

11 januari 2018

10

Hur många byggnader har INTE fiber?
 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan
har anslutits med fiber, resterande har således inte fiber (oktober 2016).
Antal byggnader som INTE har fiberanslutning
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
2 902
7 578
6 109
5 464
5 045
27 098

i småort
18
1 847
634
636
858
3 993

i landsbygd
1 320
4 944
3 412
2 342
1 033
13 051

SUMMA
4 240
14 369
10 155
8 442
6 936
44 142

Andel
84%
69%
85%
77%
84%
77%

 Det är som helhet 77 procent av alla relevanta byggnader i Blekinge som per oktober 2016
saknar fiber.
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Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber
 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av
uppdraget.
 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader
(kundtyper) och i olika geografiska segment.
Kostnad för fiberutbyggnad till olika typer av objekt
Småhus/villa (exkl fritidshus)
Fritidshus (enl PTS lista)
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)

i tätort
29 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
31 000 kr

i småort
46 000 kr
50 000 kr
52 000 kr
48 300 kr

i landsbygd
59 000 kr
60 000 kr
63 000 kr
62 000 kr

 Ovanstående kostnader avser utbyggnaden upp till och med 95 procent penetration, däröver är kostnaderna
ännu högre.
 De ökade kostnaderna för småort beror främst på att det behövs mellanortsnät för att nå dit och denna
kostnad behöver bäras av dessa byggnader. Till vissa småorter finns redan fiber men den är inte alltid
tillgänglig för alla aktörer som bygger.

 På landsbygd drivs den högre kostnaden till stor del av de större avståenden mellan byggnaderna.
 Fritidshus bedöms ha en högre kostnad än småhus främst beroende på att geo-analysen visar att de ligger
mer perifert till.
 Flerfamiljshus och arbetsställen bedöms ha högre kostnader beroende på mer omfattande åtaganden på
återställning på den privata marken samt mer kostsam kundplacerad utrustning.
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Vad är inkluderat i uppskattningen av kostnaden?
 Nedanstående inkluderas i den uppskattade kostnaden:
 Grävningen på tomten
 Andelskostnad i nya mellanortsnät
 Grundläggande kundplacerad aktiv utrustning (RTU)
 Kostnadsuppskattningarna förutsätter hög penetration i enlighet med målen
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Eventuell justering av kostnader för att bygga fiber
 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat
dessa efter att ha stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge.
 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten
kan variationer mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och
markförhållanden.

 Vi har fått indikationer på att kostnaderna som påverkas av topologi, avstånd och
liknande sannolikt är något mer gynnsamma i Sölvesborg och något mindre gynnsamma i
de norra delarna av länet.
 A-focus rekommendation är att de berörda kommunens villkor för fiberutbyggnad
analyseras närmare innan eventuella justeringar görs.
 I Bredbandsstrategi för Blekinge Län från maj 2015 uppskattas kostnaden per
fiberanslutning uppgå till 25 Tkr, detta har visat sig vara lågt.
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Kostnad att bygga fiber från 95 till 100 procent
 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100
procent är dessa rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de
som byggs sist.
 Samtliga som är kvar att bygga efter att ha nått 95 procent fiberpenetration är sannolikt inte
enbart på landsbygd utan vissa är även i tätort och småort.
 För penetrationen 95 procent har vi gjort bedömningen att det är synonymt med en
penetration om 99 procent i tätort, 95 procent i småort och 85 procent på landsbygd.
 Det betyder att resterande 2761st byggnader som ska fiberanslutas för att gå från 95 till 100
procent penetration fördelar sig; 381 st i tätort, 226 st i småort och 2157 st på landsbygd.

 Vi anser det vara ett rimligt antagande att dessa byggnader, mellan 95 och 100 procent
penetration, är mer kostsamma. Nedanstående värden på dessa kostnader har använts.
Kostnad för att fiberansluta olika typer av objekt
Småhus/villa (exkl fritidshus)
Fritidshus (enl PTS lista)
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)

i tätort
36 250 kr
43 750 kr
50 000 kr
38 750 kr

i småort
69 000 kr
75 000 kr
78 000 kr
72 450 kr

i landsbygd
118 000 kr
120 000 kr
126 000 kr
124 000 kr
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Investering för utbyggnad till 95 procent
 Uppskattningen av kostnaderna för att nå 95 procent fiberpenetration är en den uppskattade
kostnaden för utbyggnad till olika typer av objekt i olika geografiska segment multiplicerat med
antalet objekt som saknar fiber per oktober 2016.

 Kostnaden för att nå 95 procent fiberpenetration i Blekingen är ca 1,6 miljarder kronor. Detta
skall reduceras med de investeringar som har gjorts sedan okt 2016, men även om dessa är
runt 400 mnkr drygt, vilket är betydligt högre än tidigare år, är den kvarvarande ekonomiska
utmaningen mycket stor.
 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
85 142 960
227 497 120
180 931 020
161 181 870
154 106 660
808 859 630

i småort
730 700
82 998 330
28 855 495
28 392 035
38 710 580
179 687 140

Kostnader för att fibrera till 95% penetration
i tätort
Småhus/villa (exkl fritidshus)
616 701 240
Fritidshus (enl PTS lista)
134 297 800
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
34 750 400
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt
23 110
etc)190
Summa
808 859 630

i småort
99 608 400
78 495 000
434 200
1 149 540
179 687 140

i landsbygd
63 563 750
246 530 900
168 687 650
117 013 350
51 844 050
647 639 700
i landsbygd
367 080 300
274 449 000
409 500
5 700 900
647 639 700

SUMMA
149 437 410
557 026 350
378 474 165
306 587 255
244 661 290
1 636 186 470
SUMMA
1 083 389 940
487 241 800
35 594 100
29 960 630
1 636 186 470

Exkl. fritidshus
118 824 710
382 097 250
262 067 465
234 648 905
151 306 340
1 148 944 670
Exkl. fritidshus
1 083 389 940
0
35 594 100
29 960 630
1 148 944 670
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Investering för utbyggnad från 95 till 100 procent
 Uppskattningen av kostnaderna för att nå från 95 till 100 procent fiberpenetration är en den
uppskattade kostnaden för utbyggnad till återstående olika typer av objekt i olika geografiska
segment multiplicerat med antalet objekt som saknar fiber (okt 2016).

 Kostnaden för att nå från 95 procent till 100 procent fiberpenetration i Blekingen är drygt 280
miljoner kronor. Till detta kommer kostnaden för att först nå 95 procent.
 De prognostiserade förväntade fiberinvesteringarna i Blekinge mellan åren 2021 och 2025 är
368 miljoner kronor. Att under fem år nå från 95 till 100 procent är således en betydligt mer
överkomlig utmaning än att nå till 95 procent år 2020.

 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.
Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
1 240 050
5 142 350
2 817 475
2 910 162
2 382 925
14 492 963

i småort
163 950
7 131 555
2 328 908
2 618 198
3 880 380
16 122 990

i landsbygd
29 746 500
94 258 200
68 528 700
44 589 300
19 221 900
256 344 600

SUMMA
31 150 500
106 532 105
73 675 083
50 117 660
25 485 205
286 960 553

Exkl. fritidshus
20 924 875
66 965 855
42 388 083
30 662 473
14 727 018
175 668 303

Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration
i tätort
Småhus/villa (exkl fritidshus)
10 890 950
Fritidshus (enl PTS lista)
1 877 750
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
1 162 000
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt
562etc)
263
Summa
14 492 963

i småort
9 080 400
6 832 500
50 700
159 390
16 122 990

i landsbygd
150 839 400
102 582 000
189 000
2 734 200
256 344 600

SUMMA
170 810 750
111 292 250
1 401 700
3 455 853
286 960 553

Exkl. fritidshus
170 810 750
0
1 401 700
3 455 853
175 668 303
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Uppskattning av investeringar
 För att kunna bedöma utmaningens magnitud att nå 95 procent eller 100 procent fiber-penetration i Blekinge
är det relevant att uppskatta den framtida investeringsnivån som är rimlig att förvänta sig.
 A-focus har, genom PTS data och egna prognoser, sammanställt både historiska och framtida förväntade
investeringar i fiber på nationell basis. Dessa investeringar inkluderar även de statliga bidragen.

 Genom att bryta ner detta genom nyckelfaktorn ”andel av Sveriges befolkning” har Blekinges rimliga
förväntade investeringsnivå uppskattats.
 Dels har A-focus gjort en schablonbaserad uppskattning av de olika stadsnätens investeringar enligt ovan.
2016 och 2017 behöver justeras efter avstämning med marknadens aktörer. Flera stadsnät har under främst
år 2017 överträffat uppskattningarna nedan. Under 2017 förefaller det ha investerats åtminstone 200 mnkr
mer än schablonen nedan visar, vilket är mycket positivt.
mnkr

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

Summa

Olofström

17

15

13

11

10

8

7

6

5

4

97

Karlskrona

82

75

64

55

49

41

35

31

26

21

479

Ronneby

36

33

28

24

22

18

15

14

12

9

211

Karlshamn

40

36

31

27

24

20

17

15

13

10

232

Sölvesborg

22

20

17

15

13

11

9

8

7

5

126

Blekinge

197

180

152

132

117

99

83

74

63

50

1 146

9 200

8 000

7 100

6 000

5 000

4 500

3 800

3 000

2 195

Sverige

11 939 10 900

 De investeringar som utifrån schablonen skulle förväntas göras i fiber i Blekinge från 2017 till och
med 2020 är 581 mnkr enligt ovan, vilket ska jämföras med behovet på 1 636 mnkr för att nå 95
procent och sedan ytterligare 286 mnkr för att nå 100 procent (FTTB).
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Utmaningen per kommun
 Prognosen visar på ett investeringsunderskott på över 1 miljard kronor för att nå målet år 2020. Kommunerna
har dock investerat mer än den schablonbaserade uppskattningen för år 2017 enligt nedan.
INKLUSIVE FRITIDSHUS
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

Kostnadsprognos
149 437 410
557 026 350
378 474 165
306 587 255
244 661 290
1 636 186 470

Investeringsprognos (17-20)
49 195 667
242 960 667
107 092 333
117 810 000
63 935 667
580 994 333

Differens
-100 241 743
-314 065 683
-271 381 832
-188 777 255
-180 725 623
-1 055 192 137

 Om de fritidshusen exkluderas från målet och kommunernas stadsnät fortsätter stora investeringar i paritet
med år 2017 och samtidigt attraherar marknadens aktörer är målet inom räckhåll.
EXKLUSIVE FRITIDSHUS
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

Kostnadsprognos
118 824 710
382 097 250
262 067 465
234 648 905
151 306 340
1 148 944 670

Investeringsprognos (17-20)
49 195 667
242 960 667
107 092 333
117 810 000
63 935 667
580 994 333

Differens
-69 629 043
-139 136 583
-154 975 132
-116 838 905
-87 370 673
-567 950 337

 Att öka penetrationen blir dock allt svårare i takt med att de kvarvarande potentiella köparna är allt mer
kostsamma men många av de kvarvarande i tätort är även mindre betalningsvilliga då de har svårt att
motivera att betala ca 20 Tkr då de inte upplever så stor nytta.
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Eventuella analyser att följa upp med
 Vilka är villkoren för utbyggnad i respektive kommun?
 Stadsnätens och marknadsaktörernas investeringar i fiber år 2017.
 Analys av eventuell justering av målet i linje med regeringens, vilket är lägre.
 Känslighetsanalys utifrån olika justeringar av kostnaden, vissa geografiska områden kan vara
dyrare, andra billigare.
 Geografiska analyser av vilka områden som har olika penetration.

 GIS-analys av de dyraste objekten, sista procenten.
 Hur kan stadsnätens positiva investeringsvilja fortsätta utan att för den skull tränga undan
andra aktörers investeringsvilja, båda behövs?
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Sammanfattning

1 Sammanfattning
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter.
Det här beslutet togs vid antagandet av Blekinges regionala digitala
agenda (ReDa) 2014. Det är ett mycket offensivt mål eftersom
regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. För att lyckas
behövs en bredbandsstrategi med ett tydligt mål att alla hushåll och
företag i Blekinge ska erbjudas en tillräckligt bra bredbandsanslutning för
att kunna nå digitaliserings möjligheter.

1.1 Sveriges bredbandsmål
Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av alla hushåll och
företag ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund.
Senast år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig. Till år 2025 bör 100 procent av alla
hushåll och företag ha tillgång till bredband i hemmet och på arbetet.
Det viktiga är inte att leva upp till bredbandsmålen i sig utan det är att
ge goda förutsättningar för ökad välfärd, livskvalitet och tillväxt i
regionen vilket avsevärt förbättras med en digital infrastruktur som når
alla i Blekinge. Att mäta hur Blekinge ligger till i förhållande till den
nationella bredbandsutbyggnaden blir en indikering för hur väl rustad
regionen är inför den digitala revolutionen som precis börjat.

1.2 Nuläget
Blekinge har idag störst potential vad gäller utbyggnad av bredband via
fiber jämfört med alla regioner i Sverige. 55 procent av alla hushåll och
företag i Blekinge har idag en bredbandsanslutning som klarar minst
100Mb/s1. En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att
det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent av alla
hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av
marknaden, dvs de privata aktörerna. Blekinge är landets femte mest
tätbefolkade region med relativt korta avstånd att överbrygga samt med
en befintlig fiberinfrastruktur från flera aktörer. Utifrån dessa
förutsättningar bör Blekinges bredbandsutbyggnad vara kommersiellt
möjlig men förutsätter en öppen och tillgänglig marknad.

1.3 Hur når Blekinge målet?
Vår marknadsanalys av investeringsbehovet för att nå 95 procent
fiberpenetration i Blekinge visar att det behövs ca 1,1 miljarder kronor
med utgångspunkt från PTS bredbandskartläggning oktober 2016. För att
ansluta fritidshusen krävs ytterligare ca 500 miljoner kronor. För att nå en
fiberpenetration på 100 procent krävs ytterligare 300 miljoner kronor.
Detta kan reduceras med de investeringar som genomförts sedan okt 2016
1

Enligt Post och Telestyrelsens bredbandskartläggning till och med oktober 2016. Ny mätning av
bredbandskartläggning till och med oktober 2017 presenteras i mars 2018.
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som uppskattas till ca 400 miljoner kronor. Marknadsanalysen visar att
återstående investeringsbehov för att erbjuda fiber till alla i Blekinge
således är ca 1,5 miljarder kronor.
För att nå målen krävs ett stort engagemang från respektive kommun för
att skapa god samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Om alla
aktörer har god samverkan och strävar mot samma mål, dvs att ge
Blekinge bästa möjliga förutsättningar att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter, så kan Blekinge nå bredbandsmålen.
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2 Inledning – varför ny bredbandsstrategi?
Tillgången till bredband blir på sikt en förutsättning för att kunna ta del
av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i
samhället. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att bäras
av den digitala infrastrukturen. Regeringen formulerar därför en
bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och
stabila mobila tjänster av hög kvalité.
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter.
Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att
Sverige ska bli bäst i världen. Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till
vara på digitala möjligheter, ett mål som beslutades vid antagandet av
Blekinges regional digitala agenda (ReDa) 2014. För att nå målet är det en
förutsättning att alla erbjuds en tillräckligt bra bredbandsinfrastruktur.
2016 justerade regeringen sin målbild mot nya, högre mål för snabbt
bredband till alla. För att Blekinge ska kunna infria de nya målen är det
nödvändigt att revidera den befintliga regionala bredbandsstrategin med
regeringens nya målbild. Region Blekinge tog över samverkansrollen för
den regionala bredbandsutvecklingen i samband med regeringens beslut
att tillsätta bredbanskoordinatorer i alla landets regioner.
Den reviderade bredbandsstrategin för Blekinge fokuserar mot
bredbandsmålet till år 2020 dvs att minst 95 procent (tidigare 90 procent)
av alla hushåll och företag i Blekinge erbjuds en anslutning till snabbt
bredband. Den pågående digitaliseringen med allt fler tjänster ställer
också högre krav på en robust och säker bredbandsinfrastruktur. Därmed
har också informationen kring digitaliseringen fått ett större fokus i den
här regionala strategin.
I början av 2018 påbörjas ett projekt med att ta fram en helt ny
bredbandsstrategi som även inkluderar bredbandsmålen för år 2023, med
målet att nå god mobiltäckning, och år 2025 med målet att alla hushåll
och företag i Blekinge ska erbjudas en bredbandsanslutning med kapacitet
på minst 1Gbits/sekund. I projektet implementeras också den första
digitaliseringsstrategin för regionen. Fokus initieras här på områden där
samverkan och samordning är av avgörande betydelse.
Exempel på några utvecklingsinitiativ som just nu pågår i Blekinge inom
bredband och digitalisering är projekten Fiber åt alla i Blekinge och Skåne
(FABS) (projektägare Region Skåne), revidering av Regional Digital Agenda
(ReDa), (Projektägare Region Blekinge) och 10-projektet (projektägare
Affärsverken, Karlskrona Kommun).
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3 Bredbandsmålen – var står Blekinge idag?
3.1 Regeringens beslutade bredbandsmål
Regeringen ansvarar för och har formulerat nationella politiska mål om
bredbandsutbyggnad. För att infria de politiskt beslutade målen är det
kommunerna som har nyckelroller för att realisera dessa.
3.1.1 Mål till år 2020
Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av alla hushåll och
företag ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund.
Detta mål fokuserar på att maximera antalet anslutna hushåll och företag
och är helt teknikneutralt. Målet utgår från antal anslutna hushåll och
företag. Målet har funnits sedan 2009 men nivån höjdes i den nationella
strategin som beslutades 2016. Målet är medvetet högt satt för att ge så
goda förutsättningar som möjligt för den pågående digitaliseringen. Hur
långt Blekinge kommit i bredbandsutbyggnaden står under stycket Nuläge
för bredbandsutbyggnad i Blekinge.
3.1.2 Mål till 2023
Senast år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig. Målet är nytt i den nationella
bredbandsstrategin och fokuserar mot det växande behovet att ha tillgång
till en bredbandsanslutning oavsett var medborgarna befinner sig. Målet
ska främja en utveckling av tillgång till bredband vid t.ex. resa mellan
hem och arbete eller vid vistelse inom rekreationsområde eller liknande.
Målet är teknikneutralt men med tonvikt på täckning via mobilnäten där
även öppna wifi-nät förväntas bidra till att nå målet.
3.1.3 Mål till 20252
Till år 2025 bör 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. Målet är nytt från och
med 2016 och fokuserar mot vikten att alla måste ges samma
förutsättningar att ta del av det digitala samhället. Målet är
teknikneutralt, men med tanke på att anslutningen ska klara minst 1
Gbit/s och tillsammans med en ständigt ökande konsumtion av datavolym
samt ett växande behov av bandbredd anses fiber vara den teknik som bör
användas för att nå målet. Målet utgår från hur många hushåll och företag
som har möjlighet att ansluta sig.
Under tre år, mellan år 2022 och 2025 förutspås antalet sensorer i världen
uppkopplade mot internet att växa från en miljard till 100 miljarder
stycken. År 2022 kommer antalet mobiltelefoner i världen att uppgå till
dryga fem miljarder, vilket är en fördubbling sedan 2008. Det innebär att
2

Det nationella målet anger att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på
arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30
Mbit/s senast år 2025. Detta mål avser ett snitt i hela landet och de sista 2 procent är för att nå norra Sveriges
glesbygd.
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uppkopplade sensorer kommer att öka mer än mobiltelefoner i antal.
Detta framgår i en undersökning gjord av World Economic Forum.

3.2 Nuläge för bredbandsutbyggnad i Blekinge
Det viktiga är inte att leva upp till bredbandsmålen i sig utan det är att
skapa goda förutsättningar för ökad välfärd, livskvalitet och tillväxt i
regionen, vilket avsevärt förbättras med en digital infrastruktur som når
alla i Blekinge. Att mäta hur Blekinge ligger till i förhållande till den
nationella bredbandsutbyggnaden blir en indikering för hur väl rustad
regionen är inför den digitala revolutionen som precis har börjat.
De nationella bredbandsmålen är teknikneutrala vilket innebär att många
tekniska lösningar är tillämpbara för att nå målen. Utifrån att både
antalet användare och bandbreddsbehovet per tillämpning ökar drastiskt
så har Region Blekinge i nulägesbeskrivningen och marknadsanalysen
utgått från bredband via fiber för fasta installationer. Fiber är också den
teknik som ger bäst förutsättning till att möta 2025-målet och där förbi.
3.2.1 Kartläggning av tillgång till bredband
Post- och telestyrelsen gör varje år (i oktober) en mätning av tillgång till
bredband som redovisas i mars året efter. Mätningen innebär att alla
nätägare och aktörer rapporterar hur många hushåll och företag som är
anslutna till respektive bredbandsnät. Detta innebär att kvaliteten på
resultatet är helt beroende av de uppgifter som lämnas av nätägare och
operatörer. I rapporten redovisas anslutningsgrad för samtliga tekniker
som kan användas för bredbandsanslutning i Blekinge nedbrutet per
kommun.
3.2.2 Olika tekniska lösningar för bredband
Det finns många olika tekniska lösningar som är tillämpbara för en
bredbandsanslutning, t.ex. kabel-tv, mobilt bredband, xDSL (via
koppartråd), trådlös fiber (radiolänk), luftburen bredband mm. Det
gemensamma är att alla dessa lösningar är beroende av att det finns ett
fibernät att ansluta till för att lösa hela kommunikationskedjan. För att
lösa alla behov av tillgång till bredbandsinfrastruktur oavsett tid och plats
så kan en kombination av flera olika tekniska lösningar vara en
tillämpning för att nå det kompletta behovet. Denna strategi är inriktad
på 2020-målet samt att lägga en så bra grund som möjligt för 2025-målet
och tiden därefter. Där av fokusering på fiber som tekniks lösning.
3.2.3 Nedläggning av telestationer
Just nu pågår en nedläggning av stora delar av det fasta telenätet
(kopparnätet). Telia annonserar till respektive kommun med en
framförhållning på 12-18 månader med information om vilka telestationer
som är aktuella för nedläggning. Nedläggningen av telestationer görs
kommunvis och först ut var Karlskrona där 18 telestationer stängdes av
under hösten 2017. Under våren 2018 kommer 15 telestationer att läggas
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ner i Ronneby kommun och under hösten 2018 läggs nio telestationer ner i
Karlshamn och fem stationer i Olofström. För Sölvesborgs kommun är det
än så länge ingen nedläggning av telestationer annonserad.
När en telestation läggs ner försvinner telefoni och bredband (ADSL) via
det fasta telenätet. Detta slår hårt mot boende och näringslivet på
landsbygden då det främst är i dessa områden stationer läggs ner. Det är
också i dessa områden som bredbandsutbyggnaden inte är etablerad.
Operatörerna erbjuder alternativ lösning för telefoni och bredband via
mobilnäten.
När en kommun får information om nedläggning av telestationer är det
viktigt att en åtgärds- och kommunikationsplan omgående tas fram. Telias
erfarenhet är att den största utmaningen är att nå ut med information till
alla kommuninvånare och företag. Telia kan bara informera sina egna
kunder och sedan vilar ansvaret på respektive operatör att informera sina
egna kunder.
Här kan kommunen göra en viktig insats genom att prioritera utbyggnaden
av bredbandsnäten i just dessa områden som påverkas.
Mer information finns på Framtidens nät
(www.telia.se/privat/om/framtidensnat).
3.2.4 Blekinges tillgång till bredband
Andel anslutningar utifrån alla tillgängliga anslutningstekniker (målet för
år 2020). Denna statistik är hämtad från Post och telestyrelsens
statistikportal.
Bredbandsanslutna hushåll och företag i Blekinge
Tabellen nedan visar andelen hushåll och företag som har en
bredbandsanslutning för minst 100Mb/s via fiber eller kabel-TV.
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Fiberanslutna hushåll och företag i Blekinge
Tabellen nedan visar andelen hushåll och företag som har en
fiberanslutning.

3.2.5 Kommentar till nuläget
Blekinge har idag störst potential vad gäller utbyggnad av bredband via
fiber jämfört med alla regioner i Sverige. En vanlig uppfattning och
inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en
fiberinfrastruktur till 100 procent av alla hushåll, företag och fritidshus i
Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata
aktörerna. Blekinge är landets femte mest tätbefolkade region med
relativt korta avstånd att överbrygga samt med en befintlig
fiberinfrastruktur från flera aktörer. Utifrån dessa förutsättningar bör
Blekinges bredbandsutbyggnad vara kommersiellt möjlig men förutsätter
en öppen och tillgänglig marknad.

4 Bredband – en förutsättning för digitalisering
Utbyggnad av bredband och digitaliseringen måste gå hand i hand. De är
beroende av varandra för att ge den fulla effekt på samhällsutvecklingen
som digitaliseringen har potential till. Det är dock digitaliseringen av
tjänster som driver behovet av en snabb och säker infrastruktur. Politiskt
kan också bredbandsinfrastruktur definieras som en demokratifråga.
Behovet av den digitala infrastrukturen kan jämföras med tillgången till
fysisk infrastruktur. Exempel: Den fysiska infrastrukturen såsom vägar och
järnväg genom Blekinge är en förutsättning för att logistik och transport
ska fungera inom och utanför regionen. Gods-, person-, lokal och
regionaltrafik är helt beroende av att den fysiska infrastrukturen är väl
utbyggd och i tillräckligt gott skick. Att erbjuda en heltäckande
bredbandsinfrastruktur är en grundförutsättning för att alla i Blekinge ska
kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
För att sätta proportionen för digitaliseringens potential hänvisas till ett
exempel från World Economic Forums rapport om de sex megatrenderna
där de redogör för teknologins utveckling och dess påverkan av samhället:
”Ett barn i Afrika med en smartphone har idag tillgång till mer kunskap än
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vad USA:s president hade för 20 år sedan.” Detta ger oss en bild av den
snabba utvecklingen Blekinge står inför på den digitala resan.

4.1 Samhällsnytta
För att ge några exempel på samhällsnyttan med tillgång till bredband
följer nedan några utdrag från Post- och telestyrelsens rapport Svenska
studier om nyttan med bredband.
Införandet av digital äldreomsorg förutsätter en väl utbyggd ITinfrastruktur med god kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som
ursprungligen är införd för telefoni eller kabel-tv kan vara alltför
begränsad och inte lämpa sig för avancerade tjänster eller när höga krav
ställs på säkerhet och kvalitet.
För hela Sverige kan nettobesparingen i bästa fall enbart på digitala
tjänster för hemtjänst uppgå till sammanlagt 53 miljarder under perioden
2014–2020.
Framtiden kommer att innebära stora utmaningar för samhället avseende
vård och äldreomsorg. Behoven ökar, vårdinsatserna blir fler och allt mer
omfattande, samtidigt som befolkningsutvecklingen innebär att andelen
äldre kommer att bli betydligt större. Den tekniska utvecklingen kommer
att innebära nya möjligheter och kan ge samhället gynnsamma
förutsättningar.

4.2 Kostnadsnyttoanalys
I PTS sammanställning av svenska studier av bredbandsnytta från 2016
konstateras att det finns ett starkt samband mellan fiberbredband och
samhällsekonomisk utveckling. En utbyggd fiberinfrastruktur gynnar både
sysselsättningen och företagandet samt kan bidra till omfattande
kostnadsbesparingar inom vården. Här några exempel ur PTS rapport:
4.2.1 Kommunikationer
Stockholms stad har minskat sina kommunikationskostnader med 45
miljoner per år, tack vare fibernätet. Stockholms läns landsting och
Norrbotten minskade sina kommunikationskostnader med 50 %.
4.2.2 Hemtjänst
 I Västra Mälardalen påvisas att ett begränsat införande av digitala
tjänster kan frigöra mellan 70 och 115 miljoner kronor per år, som
kan användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till
en växande seniorbefolkning.
 Generellt beräknas de årliga nettobesparingarna som genereras
när enbart 10 procent av hemtjänsttagarna använder digitala
tjänster:
o Mellan 2,4–4 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000
invånare
sida 12

Bredband – en förutsättning för digitalisering

o

Mellan 16–25 miljoner för en mellanstor stad med 90 000
invånare

4.2.3 Ekonomisk utveckling
I tätbefolkade kommuner är en tio procent högre fiberpenetration
korrelerad med hela tre procent högre sysselsättning. Summerat över hela
Västra Mälardalen (433 tusen invånare) betydde detta att en ökning i
fiberpenetration med tio procent var korrelerad, allt annat oförändrat,
med:
 10 000 nya jobb som motsvarar
 2,4 miljarder kronor i ökad BNP, vilket i sin tur skulle generera
 784 miljoner extra skatteintäkter.
 Runt 35 nya företag.
 7,4 miljoner mil mindre bilkörning per år, vilket betyder
 14 tusen ton mindre CO2 utsläpp.
Blekinge är en tätbefolkad region och förutsättningarna borde vara
gynnsamma här liksom i Västra Mälardalen. För att underlätta
nyttoanalysen av satsningar på bredband har forskningsinstitutet RISE
Acreo på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet tagit fram
verktyget Bredbandskalkylatorn. Det kan användas som beslutsstöd som
beräknar nyttan när en kommun ökar fibertillgången till 95 procent.

4.3 Digitalt innanförskap
Hur ska Blekinge motverka de digitala klyftorna som idag växter i allt
större omfattning? Detta är en central fråga som regionen måste förhålla
sig till och jobba aktivt med på samtliga plan för att alla ska ges samma
möjlighet att ta del av det digitala samhället.
Forskningsprojektet Ung teknik, äldres vardag visar att var femte person,
20 procent, mellan 65 och 85 år saknar både tillgång till digital teknik och
kunskap om hur den kan användas. Och i rapporten Svenskarna och
Internet 2017 framgår det att i gruppen 76 år och äldre är nästan hälften
icke internetanvändare. Det innebär att cirka 400 000 äldre lever i ett
digitalt utanförskap. Och enligt forskarna är dessa siffror förmodligen i
underkant.
Ovan är bara ett exempel av de samhällsgrupper som riskerar att hamna i
ett digitalt utanförskap med stora konsekvenser som följd.
En annan del av samhället, som också måste hanteras, är de som väljer
att stå utanför det digitala samhället. För dessa medborgare måste det
finnas alternativa sätt att ta del av information, tjänster mm för att
erhålla samma service.
Utmaningen att skapa ett digital innanförskap kommer Region Blekinge
att fokusera på i projektet Digitala Blekinge som startas i början av 2018.
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4.4 Digitaliserings effekter
Det viktiga är inte att fokusera på intäkter från den digitala
infrastrukturen utan det viktiga är att kunna nå ökad välfärd, livskvalitet
och tillväxtmöjligheter som digitaliseringen möjliggör. Inom snar framtid
kommer digitaliseringen vara av betydligt större värde för medborgare,
näringslivet och kommunens egen verksamhet än vad vi idag har kunskap
att förutse.
4.4.1 Nattillsyn via fjärrstyrd kamera
Ett tydligt exempel för nyttan med tillgång till digital infrastruktur och
hur den kan användas är Karlskrona kommuns tillämpning av fjärrstyrda
kameror för nattillsyn inom Äldreförvaltningen.
– Vi har drifttaget sex kameror nu för nattillsyn och det reducerar 12-15
resor varje natt, säger Niklas Brissmalm, områdeschef larmenheten på
Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun.
Om brukarna i snitt har två tillsynstillfällen per natt ger denna åtgärd en
reducering på över 4 000 resor per år. Andra direkt positiva effekter är
att brukarna erhåller en högre välfärd genom att de slipper blir väckta, av
i många fall okända personer, flera gånger per natt. Genom ovan
resultatet är det idag stor efterfrågan, hos brukarna, för tjänsten med
fjärrstyrd nattillsyn.
4.4.1.1 Begränsad täckning
Idag har Äldreförvaltningen tyvärr begränsad täckning för tjänsten då den
endast kan erbjudas till brukare som är anslutna till Affärsverkens
fibernät (kommunens energibolag). Detta är en begränsning som måste
åtgärdas så att alla brukare kan nås oavsett vilken aktör som är nätägare
eller kommunikationsoperatör. All ny tjänsteframtagning måste göras
aktörsoberoende för att erhålla full täckning dvs att alla fiberanslutna
kommuninvånare kan erbjudas tjänster på lika villkor.
4.4.2 Mobiltäckning inomhus
För de hushåll och företag som har en bredbandsanslutning kommer det
ges möjlighet till mobiltäckning inomhus. Detta kan erhållas genom en
tjänst som kallas Wifi calling. Tjänsten bygger på att det lokala trådlösa
nätverket (wifi3) används för att länka samtalen vidare till operatörernas
mobilnät. Tjänsten är hanterad i mobiloperatörernas nät på samma sätt
som andra mobiltjänster men skillnaden är att för sista delen av nätet så
används kundens eget bredband och det trådlösa närverket (wifi). Detta
ger alltså en ny möjlighet att använda sin mobiltelefon inomhus där det
idag inte finns tillräckligt god mobiltäckning. Tre och Telia har lanserat
tjänsten och de andra operatörerna förväntas följa efter inom kort.

3

wi-fi är en teknik för trådlösa nätverk. Ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi
Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11.

sida 14

Det regionala perspektivet, roller, ansvar och möjligheter

4.4.3 Kontanterna på väg bort från småorter – då krävs bredband
Det har blivit svårare och svårare för de som bor i södra Sverige att ta ut
pengar eller betala med kontanter. Extra svårt är det på landsbygden.
Bankkontor stänger, restauranger och butiker slutar ta emot kontanter. Så
ser utvecklingen ut i delar av Sydsverige, visar en rapport från
Länsstyrelsen. Tillgång till snabbt bredband är väldigt avgörande för
landsbygden och de små landsbygdshandlarna.

5 Det regionala perspektivet, roller, ansvar och
möjligheter
För att kunna erbjuda bredband till alla i Blekinge, skapa rätt
förutsättningar för den digitala utvecklingen och därmed ett gynnsamt
klimat för regional tillväxt krävs fri konkurrens för en fungerande
marknad. I följande avsnitt beskrivs rollfördelning och ansvarsområden
som behövs för att skapa detta.

5.1 Det nationella perspektivet
Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det
offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig
infrastruktur. Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling
kompletterad med offentliga insatser. I de flesta fall kan detta lösas
genom att konkurrensutsättning sker inför olika insatser, exempelvis
genom upphandling. Med upphandling följer en möjlighet att ställa krav.
Målet är en marknad i harmoni med samhällets behov av tillräckligt
täckande robust infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och
hållbar tillväxt. Nu när regeringen höjt ambitionsnivån och
bredbandsmålen omfattar alla är det avgörande att marknadens aktörer
fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för
det. Samtidigt är det viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som
underlättar när geografiska avstånd och lägre befolkningsdensitet leder
till dyrare utbyggnad.
Marknaden och det offentliga har en viktig roll att spela för att hela
Sverige ska få tillgång till snabb bredbandsinfrastruktur på ett så effektivt
sätt som möjligt. Det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut samtidigt som det offentligas ansvar för medborgares
tillgång till och användning av digitala tjänster måste beaktas. Det
innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur
offentliga aktörer ska investera i bredbandsinfrastruktur. För att
tillgodose behovet kan det offentliga ställa krav som ska uppfyllas via
upphandlingar.

5.2 Regionens roll
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att införa en funktion som regional
bredbandskoordinator på respektive region eller län som har det regionala
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utvecklingsansvaret. Uppgifterna som är villkorade i uppdraget är bl.a.
annat att:
 Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete
mellan alla aktörer verksamma i länet av betydelse för
bredbandsutbyggnaden.
 Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan
bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och
efterfrågan av digitala tjänster.
 Främja länsöverskridande samarbete kring bredbandsutbyggnad.
 Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor.
 Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för
kommuner.
 Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för
bredbandsutbyggnad (byanät).
 Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska
bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med
bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet.
 Bidra till att sprida information om vilka områden som har mindre
god bredbandstäckning i det egna länet.
 Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna
länet det finns brister i mobiltäckningen i områden där människor
befinner sig.
 Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbete kopplat till
bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av
PTS.
 Ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets
bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad utbyggnad
samt framtida behov och utmaningar.
Region Blekinge har ansvar för den regionala utvecklingen, stimulera
samverkan mellan kommuner, landstinget, länsstyrelsen, aktörer och
andra intressenter samt ansvar för regionsöverskridande samverkan.
Region Blekinge stöttar kommunerna för att ge dem bättre
förutsättningar att lyckas med att nå målen. Region Blekinge ansvarar
även för att regionala intressen förmedlas till nationella intressenter och
aktörer.

5.3 Kommunens roll4
5.3.1 Prioriteringar för demokratisk tillgång till bredband
Kommunen bör i första läget lägga sin kraft och resurser på att ”alla ska
med” dvs att i första hand ge alla medborgare samma förutsättning för
tillgång till bredbandsinfrastruktur för att ta del av det digitala samhället
som nu byggs upp. Kommunen bör således vara försiktig med att satsa på
nya obeprövade teknikområden och lösningar då dessa ofta slukar stora
resurser med en begränsad nytta för en liten grupp medborgare men där
alla får vara med att ta kostnaden. Det är först när alla medborgare
4

Läs mer på Post- & Telestyrelsens hemsida Hur kommuner kan främja utbyggnad.
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erbjudits möjlighet att ta del av den digitala infrastrukturen som
kommunen bör lägga resurser på nästa steg i digitaliseringens utveckling.
5.3.2 Strategiskt ansvar genom bredbandssamordning
Investerare möter kommunerna ur många olika perspektiv exempelvis som
strategisk partner, tillståndsgivare eller fastighetsägare. Det här innebär
många olika beröringspunkter inom kommunens organisation. Det är inte
unikt för den här typen av investeringar utan gäller även i många andra
fall, därför finns näringslivskontoren. Denna funktion är lika viktig för att
stimulera investeringarna i bredband som för andra investeringar från
kommersiella aktörer. En bredbandssamordnare har här en viktig funktion
som sammanhållande för marknadsaktörernas kontakter med kommunen.
I en kontinuerlig dialog med marknadsaktörerna kan möjligheter och
hinder identifieras. Utöver att hjälpa marknadsaktörerna i kontakter med
kommunen har även bredbandssamordnaren ofta en viktig roll att driva
det interna arbetet med bredbandsfrågor inom kommunens organisation.
Idag är bredbandssamordnare organisatoriskt placerade på olika
funktioner i regionens kommuner. Bredbandssamordnaren bör vara
placerad på eller ha ett nära samarbete med näringslivskontoret.
Placering på kommunägt stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna
att agera oberoende och trovärdigt i förhållande till konkurrenter är
begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra
diskussioner om strategiskt samarbete eller utbyggnadsplaner för
bredband.
5.3.3 Fysisk planering som verktyg för bredbandsbyggnad
Snabbt bredband genom ett fullt utbyggt fibernät är en grundläggande
infrastruktur som inom en snar framtid är absolut nödvändig för att vårt
samhälle ska fungera. Den digitala infrastrukturen bidrar till att göra det
möjligt att bo, arbeta och på andra sätt verka i hela Blekinge. Offentliga
verksamheter som vård, omsorg och utbildning får nya digitala
möjligheter och genom digitaliseringen kommer nya affärsverksamheter
att uppstå och andra utvecklas.
Hittills har kommunernas planering för fiberutbyggnaden vanligtvis
hanterats som en fråga för den kommunala IT-sektorn. Framöver behöver
bredband och digitalisering lyftas till en strategisk
samhällsplaneringsfråga för översiktsplanering och den politiska
ledningen. I TemaPM Bredband beskriver Region Skåne hur de avser att
främja digitaliseringen genom att alltid ta med den digitala
infrastrukturen vid den fysiska planeringen. Läs mer om detta
inspirerande arbete i Region Skånes TemaPM Bredband.
5.3.4 Samverkan med marknaden
Det är viktigt att kommunen har tydliga processer och rutiner för hur en
aktör ska få tillgång till den information, tillstånd mm som krävs för att
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kunna etablera och bedriva sin verksamhet inom kommunen. En kommun
som ger bra service till intresserade bredbandsaktörer och driver en aktiv
dialog skapar goda förutsättningar till en väl utbyggd
bredbandsinfrastruktur som når samtliga medborgare. Ett effektivt sätt
att främja utbyggnaden är att kommunen tar en aktiv roll och verkar för
att samförläggning sker i så hög grad som möjligt. Detta stöttas av den
nya Utbyggnadslagen (2016:534) som har till syfte att sänka kostnaderna
för bredbandsutbyggnad genom att aktörer ska få tillträde till andras
infrastruktur, information om infrastruktur samt möjlighet att samordna
sin utbyggnad med andra. Samförläggning främjar också att parallell
infrastruktur etableras vilket skapar konkurrens och utveckling som i sin
tur gynnar såväl medborgarna, näringsliv och kommunens verksamheter.
Kommunen tillämpar likabehandlingsprincipen för alla intressenter och
aktörer för att skapa ett öppet och gynnsamt klimat där alla erbjuds vara
delaktiga och bidra till en positiv utveckling av kommunen. Kommunen
och dess bolag använder öppna tjänsteplattformar med icke-proprietära
lösningar (produkter och lösningar som inte är begränsade till en
leverantör utan bygger på öppna gränssnitt) för att skapa mångfald i
tjänsteutbud, främja konkurrensen och driva utvecklingen framåt.
5.3.5 Välkomna nya förläggningsmetoder
Det stora intresset för bredbandsutbyggnad har drivit utvecklingen av nya
förläggningsmetoder. Dessa är nödvändiga för att nå kostnadseffektiva
byggmetoder och för att öka utbyggnadstakten till minskad
produktionskostnad. Detta är viktigt både inom tätort och landsbygd. I
tätort för att minska kostnaden genom t.ex. microtrenching (spårning
med sågklinga) och genom t.ex. plöjning för att nå anslutningar längre ut
på landsbygden. Genom att tillåta nya förläggningsmetoder stimuleras
utbyggnaden och investeringsmedlen räcker då till att flera kan erbjudas
en anslutning.
5.3.6 Digital infrastruktur är viktig för en levande landsbygd
Bredbandsutbyggnad på landsbygden innebär särskilda utmaningar där
kommunen kan bidra för att göra stor skillnad. Marknaden har under det
senaste året visat allt större intresse för utbyggnad på landsbygden och
det är just där som kommunerna har det största utbyggnadsbehovet. Att
tillämpa en samverkansmodell där kommunen verkar tillsammans med
marknaden förbättrar möjligheterna att erbjuda bredband till alla. Detta
kan då också göras till en betydligt lägre investering för kommunen och
utbyggnaden kan ske med högre takt. Utan samverkan riskerar en stor del
av landsbygden bli utan en bredbandsinfrastruktur som håller måttet för
framtidens behov av digitala tillämpningar och för att främja en levande
landsbygd.
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5.3.7 Det lokala behovet av stöd på landsbygden
Kommunen har också en stor uppgift att vara ett stöd till de lokala
krafterna som t.ex. byalag, fiberföreningar och lokala initiativ i deras
strävan att etablera en digital infrastruktur. Detta är grupper med stort
engagemang och som tar ett stort samhällsansvar för att lyckas med
utbyggnad av bredband på landsbygden. Deras motivation är ofta utifrån
att de vill skapa sig själva en gynnsammare tillvaro för att leva, verka och
bo på landsbygden. Då dessa initiativ till största del varit baserade på
ideella krafter så har statliga stöd varit en förutsättning. I takt med att
det statliga stödet minskar ställs högre krav att kommunen tar det
ansvaret.
5.3.8 Stadsnätens roll
Regeringen har i bredbandsstrategin fastställt att offentliga aktörer inte
ska tränga undan privata investeringar och att det är privata aktörer som i
första hand ska tillhandahålla bredband. Stadsnäten tillsammans med sin
ägare tar ansvar för utbyggnad av bredband där marknaden inte klarar att
verka på kommersiella grunder dvs där förutsättningarna eller efterfrågan
inte är tillräcklig. Stadsnäten verkar som nätägare med ett öppet nät för
att underlätta för marknadens aktörer att nå så stor del av marknaden
som möjligt. Stadsnäten bör endast vara ägare av den passiva delen av
nätet och övriga delar av värdekedjan bör marknaden ansvara för. Om
kommunen/stadsnäten agerar högre upp i värdekedjan riskerar
konkurrensen att hämmas och att utvecklingen stagnerar med t.ex. ett
begränsat tjänsteutbud för medborgarna, sämre driftkvalitet och lägre
tillgänglighet som resultat.
5.3.9 Styrning genom ägardirektiv
Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala
bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering vid utbyggnad av
bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för
kommunens framtida möjligheter att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala Digitala Agenda
som antogs 2014.
Det är också viktigt att ägardirektiven styr de kommunala bolagen så att
privata investeringar inte förhindras eller trängs ut. Det innebär att en
balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur offentliga aktörer
ska investera i bredbandsinfrastruktur för att tillgodose
bredbandsbehovet.

5.4 Landstingets roll
Fram till år 2035 är välfärdsbehovet större än vad Landstingen har
kapacitet att leverera, enligt Arbetsmiljöverket. Landstinget bör ta en
aktiv dialog i bredbandsutvecklingen. Landstinget förväntas genomföra
stora besparings- och effektiviseringsåtgärder de kommande åren för att
möta den ökande efterfrågan på välfärdsbehov. Det är viktigt att
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bredbandsnäten dimensioneras, genom beskaffenhet och robusthet, för
att möta de krav som Landstingets tjänster kräver för att kunna
distribuera t.ex. e-hälsa och välfärd på distans. För att detta ska ske är
det absolut nödvändigt med en aktiv dialog mellan Landstinget och
bredbandsaktörerna. Om denna dialog uteblir riskerar regionen att erhålla
en digital infrastruktur som inte klarar av att bära de digitala tjänster och
service som Landstinget avser tillämpa för sin effektivisering och ökad
leverans av välfärd till Blekinges invånare.

5.5 Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har ansvaret att hantera ansökningarna till bidragen inom
Landsbygdsprogrammet. För Blekinges del förväntas tilldelningen bli
omkring 20 miljoner under 2018 av den bredbandsmiljard som återstår att
fördela. Det innebär att det förväntade bidraget motsvarar endast ca en
procent av det totala investeringsbehovet för att nå det nationella
bredbandsmålen.
Länsstyrelsen arbetar aktivt tillsammans med Region Blekinge och
projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS) för att få ut så stor
effekt som möjligt av de kommande medlen inom
Landsbygdsprogrammet.

6 Robusta och driftsäkra nät
6.1 Robust fiber
Samhället har ett ökande behov av stabil och tillgänglig
bredbandsinfrastruktur. Det utvecklas nya digitala tjänster som ställer
höga krav på robusthet och driftsäkerhet. Det innebär att den digitala
infrastrukturen måste vara säker och robust nog att klara belastningar och
påfrestningar samt leverera tillräckligt god kvalitet över all tid
(24/7/365). Regeringens utgångspunkt är att ökande krav på robusthet
och säkerhet i första hand ska tillgodoses av marknadens aktörer. Som
stöd för det finns en tydlig vägledning för hur robusta fibernät byggs,
Robust fiber, som har arbetats fram av branschens aktörer under ledning
av PTS. Vidare ska PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på
driftsäkerhet säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt
och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska
uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.
Fysisk säkerhet som förutom brand och väderförhållanden framförallt
inriktar sig på sabotage och stölder. I takten med allt mer realtidskänsliga
tjänster ökar sannolikt incitament för sabotage. Dessutom är utrustningen
stöldbegärlig.
Ett särskilt exempel som kan vara aktuellt att lyfta fram är utvecklingen
vad gäller förbättrad kraftförsörjning. För att minska beroende av
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elnätens funktion öppnar utvecklingen inom förnybar decentraliserat
genererad energi (t.ex. solceller) möjligheter att kraftigt förstärka
funktion och tillgänglighet. I kombination med utveckling av batterier och
laddningsbara batterier höjs motståndskraft mot driftavbrott. Batterier
kommer även spela en avgörande roll för det datadrivna samhället och
”Internet of Things” och bl.a. sensorer som finns på svårtillgängliga
platser. Givetvis är även energianvändningen för nätutrustning och
användarutrustning viktig att beakta.
I lagen om elektronisk kommunikation (LEK5) finns en bestämmelse om
driftsäkerhet som gäller för alla som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät eller -tjänster. Av bestämmelsen framgår följande:
Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som
vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande
av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är
anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på
vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.
För att åstadkomma en robust bredbandsinfrastruktur är det även viktigt
att säkerställa en rättssäker hantering av markåtkomstfrågorna. Det är
också en viktig faktor för nätens långsiktiga hållbarhet.

6.2 Ledningskollen
PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk
kommunikation. PTS genomför olika åtgärder för att stärka dessa
kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen.
Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed
indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan.
Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska,
samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar. Det är frivilligt för
ledningsägarna att delta i Ledningskollen men alla uppmanas att använda
tjänsten för att minska sårbarheten i den digitala infrastrukturen.

6.3 Höga krav på drift, service och support
Idag är en stor del av tjänsterna som används i bredbandsnäten av
karaktären nytta och nöje. Dessa tillämpningar ställer inga större tekniska
krav på tillgänglighet på bredbandsnäten. När näten används till att
leverera samhällskritiska tjänster, äldrevård, omsorg och läkarvård på
distans eller motsvarande tjänster ställs betydligt högre krav på nätens
driftkvalitet och tillgänglighet. För att kunna leverera en tillräckligt god
kvalitet på drift och tillgänglighet för dessa tjänster krävs en
5

Lag om elektronisk kommunikation (2003:389), 5 kap 6 b§.
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driftorganisation som opererar 24h/dygn, 7 dagar i veckan och 365 dagar
om året. Till detta tillkommer behov av kvalificerade
serviceorganisationer med beredskap för att omgående åtgärda
driftstörningar, avbrott eller andra störningar. Kommunerna liksom
länsstyrelsen har idag en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som ska vara
nåbar i händelse av att samhällsviktig verksamhet påverkas (enligt
direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

6.4 Kvalitetsuppföljning av drift
Ett exempel för att mäta och följa upp levererad driftkvalitet i
bredbandsnäten är den mätning som ComHem presenterade under
Almedalen 2017,Öppna Nät-Barometern. Detta är ett mycket bra exempel
på hur driftkvalitet kan mätas och användas för att successivt kunna
jobba med förbättringar och att åtgärda brister mm.

7 Marknadsanalys – hur stort är det finansiella gapet?
7.1 Vem bygger bredband i Blekinge?
I Blekinge är det främst de kommunala energibolagens stadsnät som
bygger bredbandsnät. De står för 79 procent av fiberanslutna hushåll och
arbetsställen (20166). Större telekombolag såsom IP-Only, Telia samt
Tele2 är eller har varit aktiva på fibermarknaden i Blekinge (19 procent
marknadsandel okt 2016). Det finns också knappt 30 fiberföreningar som
med eget arbete och stöd av landsbygdsbidrag etablerat fibernät runt om
i Blekinge (2 procent marknadsandel år 2016). På mobilsidan finns de
stora operatörerna Telia, Telenor, Tele2 och 3 som bygger fiber till
mobilmaster för att göra mobilnätet snabbare och robustare.

I grannregionerna framgår det tydligt att de privata aktörerna har större
eller avsevärt större marknadsandel (från ca en fjärdedel till tre
fjärdedelar marknadsandel) vilket innebär ökade privata investeringar och

6

Enligt Post och Telestyrelsens bredbandskartläggning till och med oktober 2016. Ny mätning av
bredbandskartläggning till och med oktober 2017 presenteras i mars 2018.
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bättre förutsättningar för en konkurrensutsatt och väl fungerande
marknad.

7.2 Vad är det vi mäter?
De nationella bredbandsmålen siktar på att hela Sverige ska ha tillgång
till snabbt bredband. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och år 2025 bör alla ha
tillgång till bredband. Alla bör också senast år 2023 ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig.
Att ”ha tillgång till” menas enligt PTS att man ”på kort tid och utan
särskilda kostnader”, exempelvis för installation av fiber från
tomtgränsen, ska kunna få en internetanslutning. Med andra ord om det
finns fiber i gatan utanför villan (homes passed7) räcker det inte för att nå
bredbandsmålen. Det innebär i praktiken att det ska finnas fiber ansluten
till byggnaden (FTTB8). I denna strategi mäter A-focus hur många
relevanta byggnader som är fiberanslutna.
Regeringens mål omfattar inte fritidshus men vi har ändå tagit med
fritidshusen i marknadsanalysen. Motivet till det är flera: kraven på
internetanslutning ökar även bland fritidshusägare och de som hyr
fritidshus, fritidshus omvandlas ofta till permanentboende. För Blekinges
tillväxt och utveckling inom turismnäringen är det av stor vikt att även
fritidshusen ansluts till fiber i så stor utsträckning som möjligt.

7.3 Så här har vi räknat
För att få en uppskattning om hur stor investering som krävs för att nå
bredbandsmålen har Region Blekinge beställt en marknadsanalys från Afocus9. Analysen bygger på den senast tillgängliga statistiken från PTS
datainsamling10 oktober 2016. Vissa investeringsuppgifter är antaganden
och kostnaden för att dra fiber till en byggnad är beräknade utifrån en
schablon. Det innebär att siffrorna inte ska ses som exakta utan som en
seriös uppskattning om storlek på nödvändiga återstående investeringar
efter 2016. För mer detaljer se A-focus rapport Marknadsanalys
Bredbandsutmaningen i Blekinge (bilaga).

7

Homes passed är hushåll som finns i den absoluta närheten av redan fiberanslutna byggnader.
8 FTTB Fiber to the building
9
A-focus är ett konsultföretag som har arbetat med bredbandsfrågor under lång tid tillsammans med regioner,
kommuner, operatörer samt PTS och regeringskansliet. www.a-focus.se
10
Källa: PTS mobiltäcknings och bredbandskartläggning 2016
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Ur A-focus rapport ”Bredbandsutmaningen i Blekinge”
Enligt A-focus beräkningar kan alltså det finansiella gapet mellan
nuläget och bredbandsmålet 2020 vara upp till 1,6 miljarder kronor.
Då ska man notera att fritidshus räknats in samt att de ovanligt stora
investeringar som gjorts i länet under 2017 inte är till fullo inräknade.
Inför arbetet med kommande projekt för bredbands- och
digitaliseringsstrategi, Digitala Blekinge, uppmanas kommunerna att
revidera tabellen ovan efter gjorda investeringar och sina förutsättningar.
De privata aktörernas investeringsplaner kommer från och med 2018 att
kartläggas av PTS. På så vis kommer vi framöver erhålla en tydligare och
mer rättvis bild av hur gapet mellan nuläge och bredbandsmålen ser ut.

7.4 Planerad utbyggnad
2016 och 2017 har det enligt uppgift byggts ovanligt mycket fiber i
Blekinge av de kommunala bolagen. Enligt de planer som har
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tillkännagetts genom media och delvis i årsredovisningar kan man dra
slutsatsen att fram till 2020 kommer en omfattande utbyggnad att
fortsätta. Hittills har 90 procentmålet varit styrande för de flesta aktörer
men vissa har redan nu siktat på 95 procent. Det är just nu inte möjligt
att estimera en total investeringsplan för länet. Denna strategi syftar till
att visa på hur stort investeringsgapet är och stimulera en fortsatt
utbyggnad både hos offentliga och privata aktörer.

8 Framgångsfaktorer
Kommunens ansvar - Det krävs ett stort engagemang från respektive
kommun för att ta det strategiska ledarskapet för att skapa god
samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt ta fram en
utbyggnadsplan för att nå målen. För att skapa fokus på kommunens roll i
det strategiska ansvaret för bredbandsutbyggnaden krävs en
bredbandssamordnare. Bredbandssamordnaren bör vara placerad på eller
ha ett nära samarbete med näringslivskontoret. Placering på kommunägt
energibolag eller stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera
oberoende och trovärdigt i förhållande till konkurrenter är begränsade.
Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om
strategiskt samarbete eller utbyggnadsplaner för bredband.
Alla aktörer välkomnas till en öppen marknad – Målet är en marknad i
harmoni med samhällets behov av tillräckligt täckande robust
infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
När nu regeringen höjer ambitionsnivån och bredbandsmålen omfattar
alla är det avgörande att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar
och ges incitament och förutsättningar för det. Samtidigt är det viktigt
att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när geografiska
avstånd och lägre befolkningsdensitet leder till dyrare utbyggnad.
Samordning - Kommunen har i sin roll som planläggare och markägare en
viktig roll när det gäller åtkomst till mark som ofta ligger inom strategiskt
viktiga utbyggnadsområden. Här bör kommunen specifikt arbeta aktivt för
att främja samordning och samförläggning samt med att undanröja hinder
i samband med planering och genomförande av utbyggnad. Det behövs
övergripande samsyn på samordning av planerad utbyggnad med hänsyn
till samhällets totala kostnader. Den gemensamma målsättningen bör vara
att underlätta för alla aktörer som vill investera i bredbandsutbyggnad i
Blekinge.
Samverkan - Marknaden och det offentliga har en viktig roll att spela för
att hela Sverige ska få tillgång till snabbt bredband på ett så effektivt
sätt som möjligt. Det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut samtidigt som det offentligas ansvar för medborgares
tillgång till och användning av digitala tjänster måste beaktas. Det
innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur
offentliga aktörer ska investera i bredbandsinfrastruktur för att tillgodose
sida 25

Aktiviteter

bredbandsbehov. För att tillgodose behovet kan det offentliga ställa krav
som ska uppfyllas via upphandlingar.
Tydliga ägardirektiv - Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till
de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering vid
utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara
förödande för kommunens framtida möjligheter att dra nytta av
digitaliseringens möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala
Digitala Agenda som antogs 2014. Det är också viktigt att ägardirektiven
styr de kommunala bolagen så att privata investeringar inte förhindras
eller trängs ut. Det innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör
råda i fråga om hur offentliga aktörer ska investera i
bredbandsinfrastruktur för att tillgodose bredbandsbehovet.
Tillämpa digitaliseringens möjligheter - Det viktiga är inte att fokusera
på intäkter från den digitala infrastrukturen utan det viktiga är att kunna
nå ökad välfärd, livskvalitet och tillväxtmöjligheter som digitaliseringen
möjliggör. Inom snar framtid kommer digitaliseringen vara av ett
betydligt större värde för medborgare, näringsliv och kommunens egen
verksamhet än vad vi idag har kunskap att förutse.

9 Aktiviteter
De huvudaktiviteter som initialt behöver vidtas från och med 2018
redovisas nedan.
Aktivitet

Kommun

Bredbandsstrategin fastställs
Beslut om att stödja regional strategi, mål
och aktiviteter i kommunal
bredbandsstrategi
Gemensam workshop om
bredbandsstrategin
Kartläggning av villkor för
bredbandsutbyggnad
Strukturera dialogen med marknadsaktörer
Ta fram strategi för bredbandsmålen 2023
och 2025 inom projektet Digitala Blekinge
Tillsätta och/eller se över roll och mandat
för kommunens bredbandssamordnare
Utlyser ansökning och prioriterar stödmedel
inom LBP
Årlig uppföljning av bredbandsstrategin –
kvalitativt ur användarperspektiv,
kvantitativt i samband med PTS
datainsamling
Översyn kommunala bredbandsstrategier
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X
X

X
X
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X
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X
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X
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Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker
Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka
i vår region.

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se

Remissinstanserenl. sändlista

Karlskrona 2018- 01- 17
Dnr 18/00027

Remissbehandling av Regional bredbands strategi för Blekinge 201 8 –
202 0
Efter beslut i Regionstyrelsens arbetsutskott 24 januari 2018 om att remittera
förslag till Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018 - 2020 erbjuds ni att
lämna synpunkter. Synpunkter ska vara Region Blekinge tillhanda senast
31 mars 2018.
Region Blekinge har inom re geringsuppdraget för regional koordinering av
bredbandsutvecklingen i Blekinge aktualiserat den regionala
bredbandsstrategin för perioden 2018 – 2020. Strategin tar sin utgångspunkt i
den nationella bredbandsstrategin som regeringen beslutade i december 2016.
Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018- 2020 syftar ti ll att öka
möjligheten för länet att nå de, av regeringen beslutade, bredbandsmålen
samt ge regionen goda möjligheter att ta del av digitaliseringens möjligheter.
Den regionala bredbandsstrategin remitteras till länets kommuner, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Post- och Telestyrelsen, bredbandsaktörer,
organisationer och övri ga som kan ha intresse av strategin . Under remisstiden
finns strategin tillgänglig på Region Blekinges hemsida, www.region blekinge.se
Efter formell remissbehandling är planeringen att r egionstyrelsen ska besluta
om Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018- 2020 i juni 2018.
Eventuella synpunkter på strategin ska lä mnas skriftliga via e- post i PDF- format
till kansli@regionblekinge.se senast 31 mars 2018.
För eventuella frågor vänligen kontakta;
Rikard Svensson, 0729-77 99 93, rikard.sven sson@regionblekinge.se

Med vänlig hälsning

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge • Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455- 30 50 00 • Fax 0455-30 50 10
E-post kansli@regionblekinge.se • Org.nr 222000- 1321 • Bankgiro 5106- 8914 • www.regionblekinge.se
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Regionens hus, sal B

§40

Medlemsskap i Closer
Diarienummer: RJL 2018/486
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna föreliggande ärende att avsätta 250 000 kronor
per år under tre år för medlemskap i den nationella och
neutrala arenan CLOSER.
2. Medel tas via omdisponering från regionala
utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Beslutet avser medlemskap i CLOSER som är en nationell och
neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet som samlar
akademi, näringsliv och myndigheter i nya samarbeten och
projekt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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2018-02-20
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RJL 2018/486

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslut om medlemskap i Closer
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Godkänner föreliggande ärende att avsätta 250 000 kronor per år under tre
år för medlemskap i den nationella och neutrala arenan CLOSER.
2. Medel tas via omdisponering från regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning
Beslutet avser medlemskap i CLOSER som är en nationell och neutral arena för
samverkan inom transporteffektivitet som samlar akademi, näringsliv och
myndigheter i nya samarbeten och projekt.

Information i ärendet
CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom
transporteffektivitet som samlar akademi, näringsliv och myndigheter i nya
samarbeten och projekt.
Region Jönköpings län har under ett halvårs tid provat på att delta i nätverket
CLOSER. Nu måste Region Jönköpings län bestämma om vi ska bli medlemmar
eller inte. Detta enligt beslut i CLOSERs styrelse 2017-09-05. Partnerskapet i
CLOSER syftar till att länets aktörer ges möjlighet att delta i de sammanhang där
länets intressen inom logistik och transporteffektivitet kan tillvaratas och komma
länet tillgodo. Det kan innebära deltagande i utvecklingsprojekt som främjar
hållbarhet eller gör tekniska landvinningar användbara för näringar i länet mm.
Vidare stärker det banden mellan forskning, utbildning, näringslivet och offentliga
aktörer i länet som måste fördjupa samverkan inom de områden CLOSER verkar.
Region Jönköpings län och länets aktörer har deltagit i olika arbetsgrupper inom
ramen för våra olika intressen och det har gett ännu bättre kontaker/nätverk och
även kunskap om utveckling och framsteg som gynnar både offentliga och privata
aktörer i länet på sikt. Inte minst Jönköpings University har sett fördelarna som är
medlem sen tidigare.
Nedan listas Region Jönköpings läns deltagande i CLOSER och vad det öppnat
för möjligheter under det första 6 månadernas deltagande:
• Urban Mobility – Initiativ inom stadslogistikplanering och samdistribution
• Landsbygdslogistik – Skapa förbättrade möjligheter för länets företag
genom att särskilt se till landsbygdens logistikbehov
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•
•
•
•
•
•

High Capacity Transports – Ökad lastkapacitet vid enskilda transporter
Biogasförstudie – Koppla tillgången och utvecklingen av flytande biogas
till lämpliga godsflöden
Fossilfritt godstransportsystem – Trafikverket driver omställning till
fossilfritt system genom innovationsupphandling
CLOSER: Deltagande i allmänna koordinerande forum – Region
Jönköpings län är koordinator för länet
CLOSERS Omvärldsspaning – Aktörer inom forskning och utveckling
delar sina intryck nationellt, inom EU-arbetet och internationell utblick
Nätverksskapande internationellt t.ex. mot EU, men framförallt nationellt
mot alla i branschen.

I CLOSER ingår följande aktörer:
Trafikverket, VTI, Chalmers tekniska högskola, Malmö stad, COOP, DHL,
Jönköping University, Koucky & Partners, KTH, Linköpings universitet, Luleå
tekniska universitet, Lunds tekniska universitet, Ramböll Sverige AB, Västra
Götalandsregionen, Region Örebro län, Älvstranden Utveckling AB, Scania,
Schenker AB, Skanska, SSPA, Sundsvall Logistikpark AB, Sweco, Göteborg
Stad, Stockholms stad, Toyota Material Handling, Tyréns AB, Högskolan i Borås,
Göteborgs universitet, AB Volvo, Örebro kommun, och Örebro Universitet.
De aktörer i länet som deltagit CLOSERs aktiviteter och som vill se ett långsiktigt
engagemang samlades vid senaste nätverksmötet 2018-02-01. Dessa är:
Regional Utveckling (Region Jönköpings län), Energikontoret (Region
Jönköpings län), Jönköping University, Jönköpings kommun, Södra Munksjön
Utveckling AB, Gislaveds kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun,
Vaggeryds kommun.
Medlemskapet innebär att region Jönköpings län deltar i nätverket och får
möjlighet att ta plats i styrelsen. Det innebär även att vi får inflytande över och
kan besluta i frågor om vad CLOSER som en nationell och neutral arena ska
engagera sig i.
Region Jönköpings län får även möjlighet att delta i CLOSERs projekt och
engagera länets aktörer i olika frågeställningar samt ges möjlighet att matcha och
växla upp länets egna prioriterade frågor inom logistik och transporteffektivitet.
Nätverksskapandet som sker genom Region Jönköpings läns deltagande omfattar
hela trippel helix spektret och kommer att vara oerhört värdefullt för vårt eget
arbete och länets olika aktörer inom berörda områden.
Berörda nämnder informeras löpande om deltagandet och resultat i CLOSER.
Beslutet om medlemskap avser deltagande i tre års tid, där efter fattar berörd
nämnd nytt beslut om Region Jönköpings län ska fortsätt deltagandet. Uppsägning
av medlemskapet i CLOSER kan dock göras när som helst. Den formella
uppsägningen sker då i slutet av året.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20

Beslut skickas till
Programansvarig för CLOSER:
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Box 8077, 40278 Göteborg
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Plats:

Regionens hus, sal B

§41

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
Diarienummer: RJL 2018/541
Beslut
Presidiet föreslår nämnden


Besluta införa avgiftsfri linjelagd kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet 2018 enligt förordning
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.

Sammanfattning
Riksdagen har den 12 december 2017 i enlighet med regeringens
förslag fattat beslut om att ett statligt stöd på 350 mnkr per år
införs 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet. Region Jönköpings län ser
positivt på det statliga stödet vilket skulle innebära att länets
skolungdomar får möjlighet att åka med den linjelagda
kollektivtrafiken helt avgiftsfritt under sommarlovet. Ett
samarbete med angränsande län har inletts i syfte att samordna
regler och diskutera eventuell kortgiltighet vid resor över
länsgräns för berörda skolungdomar. Den korta förberedelsetiden
kan dock innebära att det blir svårt att hitta bra lösningar inför
sommarlovet 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21
 Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar
 PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden förslår att en koppling i ärendet görs till
förordningen om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö


Beslutar införa avgiftsfri linjelagd kollektivtrafik för skolungdomar under
sommarlovet 2018

Sammanfattning
Riksdagen har den 12 december 2017 i enlighet med regeringens förslag fattat
beslut om att ett statligt stöd på 350 mnkr per år införs 2018-2020 för att
finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Region
Jönköpings län ser positivt på det statliga stödet vilket skulle innebära att länets
skolungdomar får möjlighet att åka med den linjelagda kollektivtrafiken helt
avgiftsfritt under sommarlovet. Ett samarbete med angränsande län har inletts i
syfte att samordna regler och diskutera eventuell kortgiltighet vid resor över
länsgräns för berörda skolungdomar. Den korta förberedelsetiden kan dock
innebära att det blir svårt att hitta bra lösningar inför sommarlovet 2018.

Information i ärendet
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i respektive län har rätt att söka och få
bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa
avgiftsfritt med linjelagd kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta
sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som
respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan eller årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan. Regeringen överlåter till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i
tid och omfattning, vad som ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Bidraget ska
fördelas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten efter ett fördelningstal som
utgår från antalet skolungdomar per län. En preliminär beräkning utifrån
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Skolverkets statistik ger att Region Jönköpings län kan ansöka om och få bidrag
på 13,11 mnkr per år vilket motsvarar 500 kr per ungdom i aktuellt åldersspann.
Eftersom Region Jönköpings län redan i dag subventionerar ungdomars resande
kraftigt genom ungdomskortet samt har lägre enkelbiljetts- och reskassepriser för
ungdomar bedöms intäktsbortfallet under sommarlovsperioden kunna täckas av
bidraget. Även kostnader för framtagande och distribution av resekort bör kunna
täckas inom bidraget. Det är Trafikverket som prövar frågor om bidraget men det
är i dagsläget inte klarlagt när ansökan om bidrag ska vara Trafikverket tillhanda.
Hur distributionen av resekort till de skolungdomar som är berättigade till
avgiftsfri kollektivtrafik ska gå till är i dagsläget oklart. Länets kommuner
kommer att tillfrågas då det är önskvärt att skolorna kan dela ut korten i samband
med att vårterminen slutar.
Närtrafik eller liknande utbud av kollektivtrafik exkluderas i förordningen
eftersom den inte är linjeförd. Däremot vore det lämpligt att erbjuda de inom
åldersspannet som har färdtjänsttillstånd avgiftsfri kollektivtrafik tillsammans
med person som innehar ”ta med en vän-kortet”.
Ett förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar är
utskickat på remiss. Sista svarsdatum är den 9 mars så förordningen kan eventuellt
komma att kompletteras/ändras efter inhämtandet av synpunkter från berörda
remissinstanser.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar
PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
Ungdomar

Beslut skickas till
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Promemoria
2018-01-15
N2018/00192/SUBT

PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar
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Inledning

Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet.
2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens
förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen
föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs
2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive
vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i
gymnasieskolan. I denna promemoria ges kompletterande information om
innehållet i förslaget.
Förslag till förordning
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar
årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.
3§

Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för
varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län enligt 1 §.

Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut.
Kommentar

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik?
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka
bidraget.
Syftet med bidraget ska vara att RKM i den ordinarie linjeförda
kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet.
Det finns således inte krav på att RKM ska utöka redan fastställd och
upphandlad kollektivtrafik.
Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri kollektivtrafik för
den utpekade målgruppen.
Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i
samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad
som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som
hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för
bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar
med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla
att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får
resa avgiftsfritt.
Olika skolformer
I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna grundskola och
gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts omfattas av reformen: grundskola,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta
särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd
kollektivtrafik.
Fördelningsnyckel
Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län i den
utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår nedan grundas på
uppgifter Regeringskansliet inhämtat från Skolverket med elevstatistik för
läsåret 2016/17. Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen
utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017. Denna statistik
kommer att bearbetas av Skolverket och publiceras senast den 22 mars 2018.

Regeringen kommer därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga
fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr som avsätts
för Trafikverkets administration och uppföljning.
Fördelning av bidrag utifrån
statistik inhämtad från
Skolverket för läsåret
2016/17.
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Tot antal Procent av
personer totalt
[ 695 251]
11 195
20 625
3 652
20 338
23 235
9 039
26 190
17 055
14 419
17 010
89 930
154 796
20 933
24 968
19 051
18 067
17 757
19 075
115 457
21 302
31 157

Indikation på
preliminärt
bidrag
[348 mnkr]

1,61%
2,97%
0,53%
2,93%
3,34%
1,30%
3,77%
2,45%
2,07%
2,45%
12,93%
22,26%
3,01%
3,59%
2,74%
2,60%
2,55%
2,74%
16,61%
3,06%
4,48%

5,60
10,32
1,83
10,18
11,63
4,52
13,11
8,54
7,22
8,51
45,01
77,48
10,48
12,50
9,54
9,04
8,89
9,55
57,79
10,66
15,60

Ansökan och beslut

5§

En ansökan om bidrag ges in till och prövas av Trafikverket.

6§

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx.

7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva
samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket betalar ut bidraget.
8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen.

Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt
skick.
Kommentar

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och när vi vet när
beslut om förordning kan tas. För 2019 får en förordningsändring göras som
blir mer allmän.
Återbetalning och återkrav

9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om ersättningen har
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde
ha insett detta.
På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.
Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.
Kommentar

Ingen kommentar.
Uppföljning

10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen
redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot
bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som
Trafikverket begär.
Kommentar

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge närmare
direktiv om uppföljning och analys.

Bemyndigande

11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.
Kommentar

Ingen kommentar
Överklagande

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

_______________________
1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx
juni 2018.
Kommentar

Ingen kommentar

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar;

SFS
Utkom från trycket

utfärdad Klicka här för att ange datum..
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar
årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
2§

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3§

Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för varje
regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län, enligt 1 §.
Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut.

Ansökan och beslut
5§

Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx
innevarande år.
1

SFS

7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva
samtliga inkomna ansökningar.
Trafikverket betalar ut bidraget.
8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om
sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Återbetalning och återkrav
9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha
insett detta.
På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.
Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning
10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen redovisa
resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot bidraget är
skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som
bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som Trafikverket begär.

Bemyndigande
11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande
12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx juni
2018.

På regeringens vägnar
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§21

Remiss - Förslag till förordning om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
Diarienummer: RJL 2018/168
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet
 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
färdigt förslag till hur avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet kan införas.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar. Region Jönköpings län har tagit del
av förslaget och ser positivt på det statliga stödet vilket skulle
innebära att länets skolungdomar har möjlighet att åka linjelagd
kollektivtrafik helt avgiftsfritt under sommarlovet. Den korta
förberedelsetiden kan dock innebära att det blir svårt att hitta bra
lösningar inför sommarlovet 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Förslag till yttrande 2018-02-27
 SFS, Förordning om stöd att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar
 Promemoria N2018/00192/SUBT PM till förslag till
stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att yttrandet kompletteras med att man bör
eftersträva gemensamma regelverk i hela landet samt att det är
önskvärt att samordna länsöverskridande resor.
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag att till
nämndsammanträdet i mars ta fram ett färdigt förslag till hur
avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet
kan införas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

