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Subject:

VB: COMMERCIAL:Välkommen till Elmia Nordic Rail!

Nordens viktigaste samlingsplats för utveckling av framtidens transporter och infrastruktur

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här

Kontakta oss

Tipsa en vän

Till webbsidan

Ny mötesplats för transport och infrastruktur
I höst blir det premiär för Elmias nya transportmässa –Elmia Nordic Transport Infrastructure
som arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail. Tillsammans med konferensen Elmia
Nordic Future Transport Summit bildar mässorna Nordens viktigaste samlingsplats för
utveckling av framtidens transporter och infrastruktur den 8 – 10 oktober 2019.
– Det är oerhört angeläget att vi utvecklar samhället på ett hållbart sätt – ekologiskt, ekonomiskt och
socialt – och vi måste göra det långsiktigt. En väsentlig del för att bidra till en positiv utveckling av
samhället är att vi har en välfungerande infrastruktur. Mässorna och konferensen bildar en tydlig röd
tråd och Elmia och Jönköping blir en fysisk hub mitt i hela infrastrukturutvecklingen, en knutpunkt för
hela Nordens infrastruktur med den planerade höghastighetsbanan, säger Lars Redtzer, ansvarig
för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, samarbetspart till mässorna.
Läs mer...
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Så tar du rygg på Greta
Ingen kan ha undgått miljöaktivisten Greta Thunbergs framträdande i Davos i januari. Trogen sina
ideal tog hon tåget till de schweiziska alperna. Nu pågår flera projekt som ska underlätta
tågresandet i Europa. Utmaningarna kopplade till projekten kommer att lyftas av den samlade
branschen på Elmia Nordic Rail 2019
Läs mer...

Om Elmia Nordic Rail

Anmälan är öppen!

Elmia Nordic Rail arrangerades för första
gången 1995 och har sedan dess arrangerats
vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den
största och enda renodlade järnvägsmässan i
Norden.

Experter, branschföreträdare och politiker deltar
i seminarier som handlar om exempelvis den
digitaliserade järnvägen och hur vi når
framtidens arbetskraft. Och visst vill du veta
varför Norden är större än Kina?

Läs mer...

Se årets program...
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Öppettider

Entrébiljett

Tisdag 8 okt, kl 09.00-17.00
Onsdag 9 okt, kl 09.00-17.00
Torsdag 10 okt, kl 09.00-16.00

Registrera dig redan idag och kom förberedd till
mässan! Skriv ut din entrébiljett eller visa upp
den via mobilen.
Läs mer...

Om du inte längre vill ta emot våra
mail kan du avregistrera dig här
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§83

Frågor
Följande fråga anmäls:
Fråga från Tommy Bengtsson (V) angående missnöje med dåligt
underhåll och städning på bussar som trafikerar linje 201,
Smålandsstenar-Gislaved-Värnamo (Karlssonbuss).
Bussarna som körs för länstrafiken i Kalmar och Kronberg
upplevs som att deras bussar är mycket fräschare.
Är kravspecifikationer tuffare än hos Jönköpings Länstrafik?
Inkomna frågor som ställdes vid nämndsammanträdet 2019-04-23
besvaras under informationsärenden och aktuellt.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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SAMMANFATTNING

Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar
har fått regeringens uppdrag att ta fram och
genomföra en regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade
till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att
få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i
strategier, program och insatser inom det
regionala tillväxtarbetet. Planen ska redovisas till
Tillväxtverket och följas upp årligen.

20190610

Regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet
2019-2020
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Bakgrund
Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra
en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget.
Syftet är att få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det
regionala tillväxtarbetet. Planen ska redovisas till Tillväxtverket och följas upp årligen.
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja en hållbar utveckling och tillväxt
krävs förändringar inom många områden som berör både det offentliga, näringslivet och civilsamhället.
Länsstyrelserna, som har ansvar för genomförandet av miljöpolitiken på regional nivå, har en viktig roll att
bidra med kunskap och erfarenheter i arbetet. Region Jönköpings län arbetar främst genom rollen som
ansvarig för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet och fokuserar på att leda, initiera, stödja,
inspirera, samordna och finansiera insatser, processer och projekt inom klimat-, miljö- och
energiområdena. I den regionala utvecklingsstrategin fokuseras den inledande prioriteringen ”En hållbar
region” på de tre hållbarhetsperspektiven och Agenda 2030. Där är klimat, energi och miljöfrågorna
centrala. Den regionala utvecklingsstrategin planera att antas i augusti 2019 och denna plan kan därmed
komma att revideras därefter.
Planen ska:

 Innehålla insatser och dess inriktning inom samtliga prioriteringar i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktions-kraft 2015–2020.
 Utgå från en analys av regionala förutsättningar som identifierar utvecklingsbehov för
att bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven. Befintliga strategier,
planer, program eller liknande med relevans för klimat och miljö ska vara
utgångspunkt för arbetet.
 Innehålla målsättningar, huvudsakliga aktiviteter och tidsplan.
 Visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kan bidra till att nå relevanta
delar av de av riksdagen fastställda generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
 Identifiera eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell som kan bidra till att
stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga prioriteringar inom
den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
 Identifiera eventuella behov av stöd från relevanta statliga myndigheter, i syfte att
stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga prioriteringar inom
den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
 Följas upp fortlöpande.
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Analys av regionala förutsättningar som identifierar
utvecklingsbehov för att bidra till att stärka arbetet med
klimat- och miljöperspektiven.
Handlingsplanen ska utgå från en analys av regionala förutsättningar som identifierar utvecklingsbehov
för att bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven.

Nuläge

För att identifiera utvecklingsbehoven har en sammanställning av nuläget gjorts utifrån generationsmålet
och miljökvalitetsmålen i arbetat har Länsstyrelsens arbete1 varit till stor hjälp.

Generationsmålet

För att varje generation ska kunna ta ansvar för sin miljö- och klimatpåverkan krävs en
samhällsomställning där hållbarhets- och klimatfrågor får stå i centrum. Omställningstakten behöver öka
och fler perspektiv behöver integreras i arbetet för att nå generationsmålet. Agenda 2030 blir i detta
arbete både ett måldokument och ett analysverktyg för att säkerställa hållbarhet ur alla perspektiv.
Genom Agenda 2030 nås nya grupper och fler frågor integreras i arbetet.

Luftkvalitet
Trots en, i ett internationellt perspektiv, god luftkvalitet överskrids gränsvärdena i flera av länets
kommuner. Då vägtrafiken är den viktigaste källan jobbar flera kommuner för att minska trafiken i
tätorterna och öka kollektivtrafik samt gång- och cykelresor.
Projektet ”Hela RESAN” drivs av Energikontor Norra Småland och ska stötta länets kommuner, Region
Jönköpings län och företag att främja hållbara resvanor vid tjänsteresor och arbetspendling. Inom
projektet har ett cykelbibliotek startats där arbetsgivare kan låna elcyklar till sina verksamheter.

Resurseffektiva kretslopp
Alla länets kommuner kommer senast år 2021 sortera organiskt hushållsavfall En sortergård i Jönköping
tar emot överblivet byggavfall, som sedan kan hämtas ut av kunder som har användning för det. Matsvinn
mäts för den egna verksamheten inom Region Jönköpings län och inom 12 av länets 13 kommuner.
Samtliga arbetar för att minska matsvinnet.
Aneby och Tranås kommun har i samarbete med LRF byggt länets första kretsloppsanläggning där
toalettvatten från slutna tankar behandlas med urea. Näringen återförs sedan till åkermark i ett lokalt
kretslopp.
För att säkerställa självförsörjningsgraden och tillvarata jordbruksmarken och dess värden i den fysiska
planeringen har en regional livsmedelsstrategi antagits under året.

Hushållning med naturresurser
Under 2018 var såväl yt-som grundvattennivåerna historiskt låga, vilket i hög grad har påverkat
kommunerna och belyst vikten av robusta vattenförsörjningssystem. Inom länet har samverkan kring
regional vattenförsörjning varit stor och kommer fortsätta genom framtagande av regional
vattenförsörjningsplan.

Förnybar energi
Länet har som vision att bli ett plusenergi-län. Flera satsningar pågår, bland annat för att öka
solcellsinstallationerna. Under året har ansökningarna om solcellsstöd ökat. Under första halvan av 2018
1

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be134f0/1545128893880/Miljömålen%20i%20Jö
nköpings%20län%20-%20uppföljning%202018.pdf
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inkom lika många ansökningar som under hela år 2017. Mellan somrarna år 2017–2018 ökade den
installerade effekten med 67 procent. Klimatrådet genomförde under år 2017–2018 satsningen
#Solmatchen, som har påskyndat flertalet installationer. Därmed beräknas den installerade effekten öka
ytterligare. I kommunerna har även ett insatsprojekt kring solel pågått, där energi- och klimatrådgivare
har anordnat aktiviteter såsom seminarier, träffar med bostadsrättföreningar och riktad rådgivning till
hushåll.
För att kunna erbjuda arbetskraft till den växande solcellsmarknaden, samtidigt som kvaliteten bibehålls i
installationerna, har en utbildning för soleltekniker påbörjats på TUC yrkeshögskola i samverkan mellan
Klimatrådet, Länsstyrelsen och flera företag.
Efter cirka 3,5 år har det EU-finansierade projektet Kraftsamling Biogas II avslutats. Den största
framgången för projektet är den biogasöverenskommelse som träffats mellan Region Jönköpings län och
länets kommuner, som innebär en betydande satsning på biogas som fordonsbränsle i länet. Ansökan om
ett nytt projekt, FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, är inskickad och
förväntas starta i januari år 2019.
Miljöpåverkan från konsumtion av varor och tjänster
Region Jönköpings län kartlägger användningen av engångsprodukter. Dessutom undersöks alternativ till
dagens användning, både gällande ökad användning av flergångsprodukter och ingående material i
engångsprodukterna. I inom Region Jönköpings län och Värnamo kommun återanvänds möbler genom en
gemensam andrahandsmarknad, som kan bidra till minskad konsumtion av nyproducerade varor.

Begränsad klimatpåverkan

”Utvecklingen för klimatet är oroande. Koldioxid och andra växthusgaser som vi människor släpper ut i
atmosfären leder till ett varmare globalt klimat. Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i
industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen. Samtidigt
finns stora möjligheter att minska utsläppen”.2
Arbetet med Livsmedelsstrategin, Skogsstrategin och Träbyggnadsstrategin i länet syftar till att begränsa
klimatpåverkan och stärka samhällets redundans och motståndskraft. Region Jönköpings län har för det
interna arbetet infört en strategi för förnybara drivmedel. Klimatrådet där länets kommuner,
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län ingår driver flera projekt som syftar till klimatomställning.

2

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be134f0/1545128893880/Miljömålen%20i%20Jö
nköpings%20län%20-%20uppföljning%202018.pdf
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Utsläpp av klimatpåverkande gaser i Jönköpings län
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UTSLÄPP AV KLIMATPÅVERKANDE GASER I JÖNKÖPINGS LÄN 1990-2016
Enligt aktuell forskning3 innebär effekterna av redan utsläppta växthusgaser en ökning av
medeltemperaturen på minst två grader. Samtidigt fortsätter de globala koldioxidutsläppen att öka och
kan nå 40 miljarder ton redan år 2020. För att målet ska nås krävs kraftfulla internationella åtaganden och
att ambitionsnivån signifikant höjs.
Länets största utmaning ligger inom den kraftigt fossilberoende transportsektorn. Alternativa drivmedel
som Biogas, HVO och Vätgas behöver därför utvecklas, både när det gäller produktion och distribution, i
en högre takt än vad som sker idag. En utökad laddinfrastruktur för elfordon är också en nödvändighet.
För målet Begränsad klimatpåverkan har det beslutats om regionala mål för länet där det viktigaste är den
långsiktiga visionen att Jönköpings län ska bli ett Plusenergilän senast 2050, vilket innebär att
energiförbrukningen ska minska och produktionen av förnybar energi öka så att det uppstår ett överskott.
Miljökvalitetsmålet kopplar främst till Agenda 2030-mål 7. Hållbar energi för alla, samt mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna.

3

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be134f0/1545128893880/Miljömålen%20i%20Jö
nköpings%20län%20-%20uppföljning%202018.pdf
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Frisk luft

När det gäller frisk luft ligger de stora utmaningarna i att påverka hur vi reser, hur vi transporterar saker
och uppvärmningen av bostäder.

Resvanor uppdelade på färdsätt i Jönköpings län
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Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft i Jönköpings län
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Utsläpp av partiklar (PM 2,5) till luft i Jönköpings län
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Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant sedan 1980-talet. Förbättringen har dock
avstannat under de senaste åren. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i
tätorterna. Ett viktigt verktyg för att öka möjligheterna att nå målet är den fysiska planeringen.
Högst halter av luftföroreningar finns i stadsmiljö och har sin främsta källa i trafiken. Det finns starka
kopplingar till klimatarbetet eftersom klimatpåverkande gaser och luftföroreningar har till stor del samma
källor; trafik och energiproduktion.
Mätningarna och beräkningarna i länet visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten behöver
genomföras på alla nivåer, både nationellt och internationellt. Ett viktigt verktyg för att förbättra
luftkvaliteten är den fysiska planeringen. En del av luftföroreningarna har sitt ursprung i andra länder,
marknära ozon är det tydligaste exemplet på detta. Internationella avtal och överenskommelser är därför
viktiga för att målet ska kunna nås.
I länet, liksom landet i övrigt, har andelen dieselbilar ökat de senaste åren. Denna förändring av
fordonsflottan har en negativ inverkan på chanserna att nå målet eftersom dieselbilar generellt sett har
högre kväveoxidutsläpp än bilar med andra drivmedel. Körsträckan per invånare och år är längre i länet än
för landet som helhet. För att målet ska kunna nås måste både bilanvändandet i tätorter och
användningen av dubbdäck i tätortsmiljöer minska.
Frisk luft kopplar främst till Agenda 2030-mål 3. Hälsa och välbefinnande.

Bara naturlig försurning
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Delar av länet klassas som mycket kraftigt försurningspåverkat. Nedfallen av försurande ämnen har
minskat de senaste åren och trenden för pH och alkalinitet (buffertförmågan) är svagt ökande i ytvatten i
länet. Fortfarande överskrider nedfallet av kväve den kritiska belastningen i länet men utvecklingen i
miljön är svagt positiv. Eftersom nedfallet orsakas av
luftföroreningar som nästan uteslutande har sitt ursprung
utanför länet kommer sannolikt inte åtgärder som genomförs i
länet påverka nedfallet här. Dock kan länets utsläpp påverka
andra delar av landet och måste därför minska.
De största källorna till de sura svavel- och kväveföreningarna
nu är energiproduktion och trafik då de främst bildas genom
förbränning av fossila bränslen. Därför finns det starka
kopplingar till klimatarbetet.
Den största regionala orsaken till försurning är skogsbruket.
Grenar och toppar (grot) som förr lämnades i skogen, används
nu ofta som biobränslen. Uttaget av grot leder till att
näringsämnen inte återförs till skogsmarken. I länet har
skogsbrukets bidrag till försurningen beräknats till mellan 40
och 70 procent beroende på om enbart stam eller även grot
och stubbar skördas. Försurning orsakad av skogsbruket kan
motverkas genom att aska från förbränning av biobränslen
återförs till skogen.
Målet kommer inte att nås till 2020.
Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning kopplar till mål 6.
Rent vatten och sanitet, samt mål 15. Ekosystem och biologisk
mångfald.

Mängd vått- och torrt nedfall av svavel per hektar granskog i Jönköpings
län
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Det saknas kunskap om den långsiktiga effekten av många kemikalier och om deras förekomst i naturen.
Mängden kemikalier i omlopp är så stor att målet inte är möjligt att nås även om alla utsläpp av farliga
ämnen skulle upphöra. Mängden nya kemikalier fortsätter dessutom att öka. Ämnen som är spridda i
miljön eller finns lagrade i varor, byggnader och i förorenade områden kan påverka människor och miljö
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under lång tid. Framför allt barn och kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för miljögifter. För att minska
den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen behövs effektiva styrmedel och åtgärder från
internationell till lokal nivå.
Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare flera direktiv och
internationella konventioner som kräver begränsningar. Till exempel har beslut tagits som minskar barns
exponering för farliga ämnen. Nya ämnen med okända verkningar framställs dock kontinuerligt.
Konsumtionen har ökat med 46 procent sedan början av 1990-talet. Ökad konsumtion, av till exempel
varor, kläder och kemiska produkter, leder till en ökad kemikalie- och varuproduktion samt en ökad
mängd avfall och därmed ökad spridning av farliga ämnen. Många konsumenter är inte medvetna om den
miljöpåverkan som konsumtionen eller användningen innebär, samt att den statistik som finns inte är
fullständig.
För att nå målet krävs omfattande insatser för att förändra beteenden men också riktade insatser och
tydliga styrmedel.
Miljökvalitetsmålet kopplar till Agenda 2030-mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, vilket även är
det mål Sverige har störst utmaning att nå. Att åtgärda förorenade områden är en viktig del för att uppnå
giftfri miljö men även Agenda 2030-målen 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet samt 11.
Hållbara städer och samhällen.

Skyddande ozonskikt

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning.
Eftersom detta är en långsam process kommer problemen med tunt ozonskikt att finnas kvar lång tid
framöver. Montrealprotokollet har medfört att såväl utsläpp som halter av flertalet ozonnedbrytande
ämnen minskat markant. Detta har hittills resulterat i en cirka 98 % utfasning. Många ämnen har lång
nedbrytningstid, vilket innebär att ozonlagret kommer påverkas under en längre tid. Dessutom finns
många av ämnena kvar i olika produkter som fortsätter att läcka. För att minska utsläppen av
ozonnedbrytande ämnen är det därför viktigt att produkter som innehåller dessa ämnen tas omhand som
farligt avfall.

Årsmedelvärde för ozonskiktets tjocklek i Dobson Unit
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De nationella utsläppen av ozonnedbrytande ämnen är relativt låga och fortsätter att minska. De består
till största delen av CFC (klorfluorkarboner) från uttjänta produkter. Dock finns det utsläpp av andra
ämnen som lustgas, som bryter ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, där utsläppen istället ökar.
Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten påbörjats.
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En följdeffekt av ett tunt ozonskikt är att UV-strålningen blir starkare. Det medför att risken att drabbas av
hudcancer ökar. I länet syns en ökande trend av antalet dokumenterade fall av hudcancer, både av
malignt melanom och ej malignt melanom. Sedan år 2000 har antalet nya hudcancerfall mer än
dubblerats. Störst är ökningen bland män. För att på sikt få antalet hudcancerfall att minska krävs en
attitydförändring av människors hälsovanor. I dag är det fortfarande ett sundhetstecken att vara brun.

Årlig dos av hudskaderelaterad UV-strålning på marknivå
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I länet behöver arbetet med att ta hand om ozonnedbrytande ämnen i rivningsavfall samt
omhändertagande av gamla kyl- och frysanläggningar fortsätta. Kunskap kring ozonnedbrytande ämnen i
rivningsavfall behöver stärkas i samtliga led, från beställare av rivning till slutlig omhändertagande av
avfallet.
Miljökvalitetsmålet kopplar till Agenda 2030-målen 3. Hälsa och välbefinnande, samt 13. Bekämpa
klimatförändringar.

Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet består av fyra preciseringar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv
bild för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk
bild för UV-strålning.
Den samlade ljusmängden i livet samt antalet gånger man bränner sig i solen ger tillsammans en ökad risk
för malignt melanom och andra former av hudcancer. För att hindra att små barn och äldre utsätts för
stora mängder sol bör det alltid finnas tillgång till skugga på platser där barn och gamla vistas. Möjlighet
till skugga bör finnas för alla åldersgrupper och omfatta alla offentliga miljöer. Trenden för antalet nya fall
av malignt melanom visar på en tydlig ökning, samtidigt som antalet fall varierar mellan åren.
Med styrmedel som radonbidrag för småhusägare kan radonhalten i en- och tvåbostadshus minskas. Även
tekniska åtgärder kan genomföras i samband med nybyggnation och exploatering och på så sätt förebygga
och minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.
Dagens exponering för joniserande strålning och elektromagnetiska fält bedöms generellt inte innebära
något miljö- eller hälsoproblem. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan är osäker. Onödig
exponering bör undvikas och försiktighetsprincipen tillämpas. För att kunna genomföra arbete på lokal
nivå krävs ytterligare kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkar oss. Förbyggande insatser är
av stor vikt, såsom att i planeringen av offentliga miljöer tydligare arbeta med att se till att det finns
skugga i offentliga miljöer eller ställa krav på solskydd på badstränder.
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Måluppfyllelsen är i någon mån beroende av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd
miljö, eftersom dessa påverkar exponeringen av UV-strålning samt för God bebyggd miljö även den
elektromagnetiska strålningen.

Ingen övergödning

Generellt sett är övergödning inget stort problem i länet. Där problem finns beror de ofta på att flödena
är relativt små i förhållande till utsläppen, detta på grund av länets belägenhet högt upp i
vattensystemen. De stora orsakerna till övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning
i övergödda sjöar samt jordbruket. Det är således inom dessa områden åtgärder behövs. Tack vare att
mycket arbete bedrivs inom dessa områden ger det en positiv
utveckling för miljömålet.
Även om länet saknar kust påverkar utsläppen här även situationen i
havet. Vid länsgränsen görs mätningar för länets
huvudavrinningsområden. Mätserierna visar att kvävetransporten
minskat med 10 procent och fosfortransporten med 17 procent i
medelvärde för åren 2014–2016 jämfört med åren 1991–1995.
Sedan år 1996 görs mätningar av kvävenedfall i länet inom
mätprogrammet Krondroppsnätet. Sedan starten har kvävenedfall med
nederbörd på öppet fält inte förändrats. Nedfallet till skog har ofta varit
så högt att den kritiska belastningsgränsen för kväve med avseende på
övergödning till skog har överskridits. Överskridanden kan leda till
påverkan på markvegetationen i skogen, samt risk för läckage av nitrat
till mark- och grundvatten.
Nitratnivåerna i länet bedöms följa tidigare mätningar. För fem av de kommunala grundvattentäkterna är
nivån så hög (20 mg/l) att åtgärder bör vidtas för att riktvärdet inte ska överskridas på sikt. Riktvärdet (50
mg/l) har inte överskridits för någon täkt.
Bedömningen är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.
Utvecklingen är dock positiv, mycket tack vare flera betydelsefulla insatser som skett framför allt de
senaste åren.
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kopplar till mål 6. Rent vatten och sanitet, 14. Hav och marina
resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Levande sjöar och vattendrag

God ekologisk status nås inte i 65 procent av länets vatten och jämfört med förra statusklassningen är det
få vatten som fått bättre status tack vare åtgärder. Även om utvecklingen är svagt positiv är tempot är
inte tillräckligt för att nå en positiv trend för målet.
Preliminära mätningar av mikroplast i fyra av Sveriges stora sjöar, däribland Vättern med dess tillflöden,
har påvisat förekomst av mikroplaster i varierande grad.
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Antal vattendrag med föryngring av flodpärlmussla i Jönköpings län
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Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag kopplar till mål 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent
vatten och sanitet och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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Grundvatten av god kvalitet

Generellt sett är kvaliteten på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat
grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande
process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden
och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet.
I takt med tiden har även en förflyttning av fokus från allmän dricksvattenförsörjning till flera sektorers
behov av vattenförsörjning skett. De ovanligt låga grundvattennivåerna under de senaste åren kan
innebära att åtgärder inom grundvattenuttag och bildande på sikt kan bli aktuella
År 2018 fanns 43 tillståndspliktiga sand- och grustäkter i drift i länet. Sex av dessa täkter utgörs av
kombinerade berg- och naturgrustäkter. Ingen ny grustäkt har öppnats sedan år 2016.

Levererad mängd naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna
täkter i Jönköpings län
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Grundvatten är en viktig resurs för vattenförsörjningen. I länet finns cirka 100 allmänna grundvattentäkter
och 74 vattenskyddsområden avseende grundvatten. Ett problem för målets uppfyllande är att det tar
mycket lång tid innan vattenskyddsområden tas fram och fastställs. Vattenskyddsområden är viktiga för
att säkerställa en säker vattenförsörjning.
Det finns ett antal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr
och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EU:s
ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser
saknas för att arbetet ska ske effektivt. De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i länet är främst
rester av bekämpningsmedel och nitrat. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet
eftersom provtagningarna är få.
I Värnamo stad pågår sanering av före detta Värnamotvätten genom att grundvatten pumpas upp och
renas samtidigt som naturlig nedbrytning av föroreningen i marken stimuleras bakteriellt. Detta åtgärdar
bland annat risken för försämrad dricksvattenkvalitet i den kommunala vattentäkten. I Hillerstorp pågår
en mindre saneringsåtgärd där uppumpat grundvatten renas från klorerade alifatiska kolväten. Åtgärden
pågår i väntan på att den huvudsakliga föroreningen på anslutande fastighet saneras.
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Vattenskyddsområden för grundvattentäkter och ytvattentäkter i
Jönköpings län
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Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se en tydlig riktning för
utvecklingen i miljön.
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet kopplar till mål 6: Rent vatten och sanitet och mål 3:
Hälsa och välbefinnande

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
Jönköpings län bidrar till målet genom övriga målområden.

Myllrande våtmarker

Jönköpings län är rikt på våtmarker och det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden
och ekosystemtjänster. Över 19 000 hektar våtmark är skyddat, vilket utgör 94 procent av arealen inom
myrskyddsplanen. Flera restaureringsprojekt har påbörjats, men det krävs ytterligare insatser innan en
positiv utveckling i miljön kan urskiljas.
Trots ökade resurser och arbetstakt i våtmarksarbetet är det svårt att hejda igenväxningen, en följd av
kvävenedfall och upphörd eller dålig hävd. Aktörer inom jord- och skogsbruk måste ta annan hänsyn till
våtmarkerna vid sin verksamhet om målet ska nås.
Stora arealer våtmarker har försvunnit genom utdikning. Det är inte möjligt att återskapa dessa, men det
är en strävan att anlägga och återskapa våtmarker i så stor utsträckning som möjligt. Anläggandet eller
återskapandet riskerar ibland att beröra fornlämningar. Höga kulturhistoriska värden kan även finnas i det
sentida odlingslandskapets våtmarker. Det är ett positivt tillskott ur kulturhistoriskt perspektiv och för det
biologiska kulturarvet om nyanlagda våtmarker placeras i lägen som är historiskt riktiga eller i återskapade
våtmarker.
I länet är 90 våtmarksarter rödlistade varav 38 stycken är hotade. Arealen sumpskogar utanför skyddade
områden har, enligt riksskogstaxeringen, haft en nedåtgående trend i länet sedan mitten på 1990-talet.
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Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker i Jönköpings län
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Efter torvlagens upphörande har intresset ökat för att bryta växttorv på befintliga energitorvtäkter. Den
ökade flexibiliteten av brytning av växt- och energitorv kan i teorin skapa ett ökat behov av torvtäkter,
även om det ännu inte syns i praktiken. Samtidigt kan lagförändringen leda till att befintliga täkter bryts
och efterbehandlas snabbare. Därmed hinner de inte läcka ut koldioxid under lika lång tid.
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Målet är inte möjligt att nå till år 2020 med befintliga eller beslutade styrmedel. Det är en neutral
utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren då positiva och negativa utvecklingsriktningar
inom målet tar ut varandra.
Myllrande våtmarker kopplar främst till Agenda 2030-mål 6. Rent vatten och sanitet, samt mål 15.
Ekosystem och biologisk mångfald, men även indirekt till mål 3. Hälsa och välbefinnande.

Levande skogar

Bättre hänsyn vid avverkning och fler bevarandeinsatser behövs. Avverkning av skogar med höga
naturvärden och bristfällig hänsyn är de åtgärder som bedöms utgöra det största hotet mot den
biologiska mångfalden. Detta är bland annat ett resultat av bristfälligt inventerings- och
kunskapsunderlag. Viltskadornas betydelse för tallens och biologiskt värdefulla lövträds utbredning är
bekymmersam. Den positiva trenden för död ved, grova träd och äldre lövrik skog har börjat plana ut.
Skogar med höga värden avverkas, kulturlämningar skadas och brister finns i miljöhänsynen.
Miljöhänsynen är främst otillräcklig i skyddsvärda biotoper, skyddszoner och vid terrängkörning.
Skogsbruket har till stora delar implementerat målbilderna för god miljöhänsyn inom skogsbruket och
arbetet fortsätter under kommande år.

Miljöhänsyn i skogsbruket i Götaland
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Skogsbruket har successivt börjat tillämpa nya metoder för att minska skador på vatten och känsliga
miljöer i samband med terrängkörning. Utbildningsinsatserna inom detta område fortsätter hos
skogsbruket. Uttaget av grenar och toppar (grot) ligger stabilt på cirka 5000 hektar.
Askåterföringen ökar men knappt märkbart. Aska spreds på 2300 hektar år 2017. Tittar man istället på
antal ton återförd aska stiger den markant. År 2015 återfördes 1800 ton aska, år 2017 hela 7600 ton.
Preliminära siffror för år 2018 pekar dock på en markant ökning av askåterföringen även när man tittar på
arealen.
Forn- och kulturlämningar skadas inom dagens skogsbruk. Framför allt inträffar skadorna då
avverkningsområdet markbereds. Procentandelen påverkade lämningar ligger stabilt på runt 15 procent.
Andelen med skador har sedan år 2012 sjunkit från 14 procent till 9 procent medan andelen med grova
skador, under samma period, stigit från 4 procent till 13 procent.
Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Utvecklingsriktningen är neutral.
Levande skogar kopplar främst till Agenda 2030- mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, men även
indirekt till mål 3. Hälsa och välbefinnande.
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Ett rikt odlingslandskap

Trots en tydlig vilja att hålla odlingslandskapet öppet är utvecklingen för den biologiska mångfalden och
de kulturhistoriska värdena negativ, vilket gör att fler insatser behövs. För att behålla ett aktivt jordbruk i
länet behöver lönsamheten öka.
Ett av Smålands karaktärsdrag är det småbrutna odlingslandskapet, av vilket mycket ännu finns kvar idag.
Detta delvis tack vare jordbruksstöden som ger ersättning för att mark sköts samt
Landsbygdsprogrammet, som ger möjlighet till arbete inom specifika projekt. Samtidigt påverkar den
fortsatta eftersläpningen av utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet målet negativt.
Dessutom är länet ett av fem i landet som exploaterade störst andel jordbruksmark under åren 2011–
2015, främst för bostadsbyggnation. Detta får negativa konsekvenser för både biologisk mångfald och
framtida livsmedelsförsörjning. Arealen betesmark som det söks miljöersättning för i länet har legat på en
relativt jämn nivå sedan år 2000. Av arealen åkermark som brukades år 2000 var 94 procent ännu i bruk år
2017.

Jordbrukets utveckling i Jönköpings län
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Då många lantbruksföretag är mjölkproducenter kan en mjölkkris slå hårt mot länets odlingslandskap.
Förändring i koncentrationen av betesdjur när lantbruksföretagen blir större men färre leder till
försämrad skötsel av betesmarkerna. Kompensationsstödets uppbyggnad hindrar ibland viljan att
restaurera fram ny betesmark. Gällande markernas kvalitet finns indikationer på en negativ utveckling. En
av dem är rödlistan från år 2015 där antalet rödlistade arter knutna till odlingslandskapet har ökat jämfört
med år 20104.
För att nå målet behövs bättre anpassade stödregler och högre ersättningar tillsammans med andra
styrmedel för olika åtgärder. Då nära en fjärdedel av länets jordbruksföretagare är över 65 år finns ett
stort behov av generationsväxlingar framöver och det är viktigt att lantbrukarens status höjs och att
företagen kan vara långsiktigt lönsamma. En viktig faktor är en ökad efterfrågan av livsmedelsprodukter
lokalt inom länet.
Målet bedöms inte vara möjligt att nå till år 2020 med befintliga eller beslutade styrmedel. Det går att se
en negativ utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.
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Ett rikt odlingslandskap kopplar till mål 2. Ingen hunger, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa
klimatförändringarna och 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Jönköpings län bidrar till målet genom övriga målområden.

God bebyggd miljö

Urbaniseringen leder till att fler får tillgång
till kollektivtrafik och service. Nya bostäder
byggs i centrala lägen, vilket däremot kan
leda till sämre koppling mellan tätort och
landsbygd. Det återstår utmaningar för att nå en hållbar
samhällsplanering och minskade avfallsmängder.
Generellt har kommunernas arbete med klimat- och
energifrågorna ökat, vilket exempelvis syns genom åtgärder inom
klimatklivet, strategier och cykelprogram. Eftersom kvinnor och
mäns resandemönster generellt skiljer sig åt är satsningar på cykeloch kollektivtrafik viktiga för att uppnå en mer jämställd
transportinfrastruktur. Inom transporter syns en utveckling av allt
högre bilanvändning då antalet personkilometer har ökat de
senaste två åren.
Flera kommuner har tagit fram planeringsunderlag om till exempel
trafik, grönstruktur, bostadsförsörjning, bebyggelseutveckling och
kulturmiljö, som ska utgöra underlag för framtida beslut om
markens användning i riktning mot en god bebyggd miljö. Många
kommuner har svårt att avsätta resurser för att arbeta strategiskt
med underlag. Arbetet med identifiering av bebyggelsens
kulturhistoriska värden pågår, men det saknas antikvarisk
kompetens på kommunerna. Majoriteten av kommunerna saknar
kulturmiljöunderlag/kulturmiljöprogram och cirka hälften anger
att de har tillgång till antikvarisk kompentens. Styrmedel genom
etappmål kan ge kommunerna, som är de viktigaste aktörerna, en
tydligare hjälp och riktning för sitt arbete. Förutsättningarna för att hitta hållbara lösningar försvåras av
bristen på underlag och kulturmiljökompetens. Detta bidrar även till att förstärka intressekonflikter
mellan olika samhällsintressen. Nybyggnation och förändring av befintliga byggnader, till exempel vid
förtätning, innebär ofta en negativ påverkan på kulturmiljöns värden i och i anslutning till tätorter.
Åtgärder för energi- och klimatanpassning har medfört skador på kulturmiljövärden, främst
kulturhistoriska och arkitektoniska byggnadsvärden. Det finns även brist på ekologisk kompetens, vilket
minskar förutsättningarna för att dessa värden ska kunna tillvaratas på ett hållbart sätt i den fysiska
planeringen och beslut.
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Skyddad bebyggelse i Jönköpings län
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Samtliga kommuner ökade sin befolkning under år 2017 och upplever för tredje året i rad ett underskott
på bostäder. Det finns en utmaning i att skapa kvalitativa och attraktiva boendemiljöer. Förutsättningarna
att uppfylla miljömålet skiljer sig åt beroende på kommunernas storlek och befolkningstillväxt. Den
rådande bostadsbristen ställer stora krav på planarbetet. Exploatering sker både genom förtätning och
genom att oexploaterad mark tas i anspråk. Komplexiteten är högre i de städer som har ett större tryck på
bostäder.
En förtätning är bra ur flera resursperspektiv, men ställer också krav på platsens lämplighet och väl
genomarbetade planer. Fler detaljplaner innehåller en bedömning av riskpåverkan på grund av närheten
till industrier, vägar, järnvägar och planläggning av förorenad mark, inklusive påverkan av ett förändrat
klimat. Trycket på bostäder och risken att förlora investerare verkar leda till att mycket makt hamnar hos
byggherren.
Frågan om jordbruksmark har uppmärksammats de senaste åren och kommunerna är medvetna om den
restriktivitet som råder. Dock sker en fortsatt planläggning av jordbruksmark för bland annat bostäder och
industri. Ytterligare en aspekt är vikten att ta tillvara de värden som finns på platsen, till exempel kopplat
till grön infrastruktur och friluftsliv.
Det är viktigt att kommunerna fortsätter att beakta miljömålet i miljökonsekvensbeskrivningar till
översiktsplanerna och i detaljplanernas konsekvensbeskrivningar.
Tillgången till naturområden i närheten till bostaden är bland annat viktig för vår fysiska och psykiska
hälsa, rekreation och friluftslivsutövade. Kopplingen till den gröna infrastrukturen och friluftslivsmålen en
förutsättning för god livsmiljö. I Sverige har 23 procent av befolkningen mindre än en kilometer till ett
skyddat område. I länet är siffran 20 procent, medan det är stora skillnader mellan kommunerna - från 0
procent i Sävsjö kommun till 71 procent i Habo kommun.
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Andel av befolkningen som har mindre än 1 km till skyddad natur
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I länet uppger dessutom att cirka åtta procent av befolkningen att de besväras av trafikbuller mycket eller
väldigt mycket i eller i närheten till bostaden.
Den totala mängden hushållsavfall fortsätter att öka. Ökningen är mindre än tidigare, men det finns stora
utmaningar avseende vår konsumtion och resurshushållning. Även mängden matavfall i konsumtionsledet
ökar. För att minska mängden hushållsavfall krävs en minskad och mer hållbar konsumtion samt en
utveckling mot en cirkulär ekonomi. Inom detta område finns ett stort behov av ytterligare insatser för att
bryta trenden och minska mängden avfall.
Bedömningen är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och
åtgärder.
Miljökvalitetsmålet kopplar främst till Agenda 2030-målen 3. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer
och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion samt 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Näringslivsstruktur

Jönköpings län är ett utpräglat småföretagarlän, med tyngdpunkt inom de tillverkande näringarna som
sysselsätter ca 38 000 anställda i länet. Precis som i övriga landet såväl som globalt är spridningen av
miljögifter en utmaning för både produktions- och konsumtionsledet att komma till rätta med.

Tillverkande industri

I flertalet av de mindre kommunerna utgör tillverkning den helt dominerande sysselsättningsskaparen och
skiljer sig därmed markant från landet i övrigt. Det är nästan enbart Jönköpings kommun som utvisar en
näringslivsstruktur som harmoniserar med landet i övrigt.
Gjuteriindustrin är stor i länet och den står inför utmaningar med att minska energiåtgången i
processerna. De behöver gå över från smältugnar drivna av gasol till el och utveckla system för att ta
tillvara spillvärme i processen. Cirkulära system behöver införas där återbruket av råmaterial som stål,
aluminium och magnesium ökar liksom återvinningen av gjutsand. Även slam från trumling och spillvatten
måste återvinnas och renas på nya sätt.
Industrin inom skärande bearbetning behöver se över de skärvätskor som används i processen och gå
över från fossila oljor till vegetabiliska oljor eller andra hållbara lösningar. Cirkulära system behöver
införas där skärvätskor som används i processerna återanvänds eller återvinns. System för att ta hand om
och återanvända värmen som uppstår i processerna behöver tas fram.
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Polymerindustrin behöver transformera sin råvaruanvändning från fossila till förnyelsebara råvaror
(cellulosabaserad). System för värmeåtervinning behövs även i denna industri. Cirkulära system behöver
utvecklas där återvinningen av plastmaterial ökar.
För alla gäller även att ”produktoptimera” detaljerna så att man minimerar materialåtgången (minska
materialtjocklek etc.). Detta får ju även följdeffekten i att produkten blir lättare och t.ex. i fordon bidrar
till mindre bränsleförbrukning som ger ännu en miljövinst.

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri

Inom den tillverkande sektorn är det träförädlande näringslivet betydande. I mätning som nyligen gjorts
inom ramen för den i Småland gemensamma satsningen ”Träregion Småland”, uppgår antalet sysselsatta
inom denna sektor i länet till nästan 8 000 anställda, vilket utgör ca en femtedel av sysselsättningen i den
sektorn i hela landet. Tillverkningen omfattar alltifrån prefabricerade trähus till möbler och inredningar.
Men även en betydande del utgörs av sågade trävaror för vidareförädling i landet eller på export.
Trä har unika materialegenskaper och fördelar då det bildas naturligt i kretsloppet och tar därmed upp
koldioxid i sin tillväxtprocess. Kolet lagras/binds sedan i det färdiga bearbetade trämaterialet. Därmed är
trä också förnybart till skillnad mot alternativa material.
Tillsammans med övriga Smålandslän görs särskilda satsningar för att stärka och utveckla näringen ur
såväl sysselsättningssynpunkt som ur ett kretsloppsfrämjande perspektiv. Arbetet samordnas dels via
Träregion Småland, men även genom vinnväxt-miljön Smart Housing Småland som verkar för att öka det
träbaserade byggandet.
Det finns en stor outnyttjad potential att använda restprodukter från skogsindustrin i länet som bioråvara.
För att utveckla området behövs ytterligare forsknings- och innovationsstöd riktat till skogsföretagen och
länets skogsägare, men också inspiration och nätverk där goda exempel från andra håll kan spridas och
vidareutvecklas i länet.
I början av 2018 lanserades den regionala skogsstrategin för Småland, ”Smålands skogar får värden att
växa”. Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och
där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt.

Logistik och transporter

Länet är också ett centrum för många logistikföretag och mycket transporter går till/från och genom
länet. Transportsektorn har fortfarande en stor utmaning i att bli fossilfri och bidra till att begränsa
klimatförändringarna. Tack vare att länet är en logistisk nod och flödet av fordon i och genom länet är
stort finns det förutsättningar för att testa ny teknik och alternativa drivmedel för transporter och resor.
Region Jönköpings län är sedan 2018 medlemmar i CLOSER, en neutral plattform som samlar aktörer från
näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt
som leder till ökad transporteffektivitet.

Livsmedelsproduktion och jordbruk

Jönköpings läns natur består av skogar med hög biologisk mångfald, småskaligt odlingslandskap och
många sjöar och vattendrag. Länets naturgeografiska förutsättningar med ett småbrutet landskap i
skogsbygd leder till att företag med vallodling och animalieproduktion med betesdjur dominerar bland
jordbruksföretagen i Jönköpings län. Brukningsenheterna är förhållandevis små. Cirka en fjärdedel av
länets jordbruksföretag är heltidsföretag och bland dessa är huvuddelen företag med mjölkproduktion.
Nötkreatur är det vanligast förekommande djurslaget och i Jönköpings län finns det mycket
naturbetesmarker. För att bibehålla ett rikt odlingslandskap är det viktigt med betesdjur i länet och det
finns därför också ett behov av att stödja investeringar för inhysning av betesdjur.
Norr om Skåne sker merparten av landets fruktodling i Jönköpings län.
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Jönköpings län har förhållandevis få förädlingsföretag i relation till hur mycket jordbruksverksamhet som
finns i länet. Eftersom många jordbruksföretagare är över 65 år finns ett behov av föryngring i yrkeskåren
och stöd till generationsskiften. Det är viktigt för länets landsbygd och företagens överlevnad att
jordbruks- och trädgårdsföretagen är konkurrenskraftiga. Det finns en stor potential på landsbygden och
inte minst finns ett ökat intresse att förädla småskaligt.
Våren 2018 har länets livsmedelsstrategi blivit klar och antagits av regionstyrelsen. I den tas många frågor
upp kring behovet av en ökad livsmedelsproduktion och ökad förädling i länet.

Befintliga strategier, planer och program med relevans för klimat och miljö

I den reviderade regionala utvecklingsstrategin som ska antas under 2019 får de tre
hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030 en central funktion som dels prioriterat mål och dels som
analysverktyg för att mäta strategins måluppfyllnad. Till den regionala utvecklingsstrategin kopplas
handlingsplaner för dess genomförande i dessa kommer få stor betydelse för att målen när det gäller
energi, klimat och miljö nås.
Länsstyrelsens Klimat- och energistrategi innehåller specifika mål kring begränsad klimatpåverkan för
Jönköpings län. En ny strategi ska tas fram under 2018-19 och då tas också statistik och trender fram.
Arbetet ska redovisas 15 oktober 2019.
Program för hållbar utveckling 2017-2020 för Region Jönköpings län innehåller inriktningen för RJL:s
interna miljöarbete kring att vara klimatsmart, använda resurser klokt, vara socialt hållbara och bidra till
en sund livsmiljö. Därutöver påverkas hela länet när det t.ex. gäller transporter, kemikalier och läkemedel
och inkluderar även inriktningen för Länstrafiken.
Grön handlingsplan började gälla från 1 juli 2018. Planen, som är framtagen av Länsstyrelsen, är ett
samordnat genomförande av regionala åtgärdsprogram för vissa miljökvalitetsmål, innebärande
handlingsplan för grön infrastruktur och åtgärder för att nå friluftsmålen. I arbetet med att ta fram planen
har många parter varit involverade, även Region Jönköpings län.
Landsbygdsprogrammet där bl.a. bidrag ges för biogasanläggningar, flispannor och solceller inom
jordbruket. Stöd kan utgå till investeringar som förbättrar miljön. Det kan till exempel vara att röja en
betesmark, anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i
sjöar och hav. Stödet handläggs av Länsstyrelsen.
Inom den regionala strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har en
handlingsplan tagits fram som gäller mellan åren 2018–2019.
År 2017 inleddes ett arbete med att ta fram en länsgemensam trähusbyggnadsstrategi för att öka andelen
trä i byggandet.
Den regionala transportplanen för år 2018-2029 innehåller en större satsning på gång- och cykelvägar
jämfört med tidigare år och under 2019 ska en cykelstrategi tas fram.
Övriga strategier som påverkar arbetet med klimat och miljö är innovationsstrategin, den kommande
strategin för smart specialisering, livsmedelsstrategin, trästrategin och skogsstrategin.
Utöver strategier och handlingsplaner finns ett antal åtgärdsprogram och projekt som är relevanta:
åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål år 2016–2020, det regionala åtgärdsprogrammet för Minskad
klimatpåverkan, projektet Greppa Näringen i länet, verktyget SÅV (Samlad Åtgärdsplan för Vatten),
åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat, den regionala vattenförsörjningsplanen för
att nämna några.
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Insatser och dess inriktningar inom samtliga prioriteringar i
den nationella strategin
Målsättningar, huvudsakliga aktiviteter och tidplan

Målen när det gäller klimat, miljö och energi i den regionala utvecklingsstrategin är att målen i Agenda
2030 ska nås, att länet ska vara fossiloberoende 2035 och att länet ska vara ett plusenergilän 2050.
För dess genomförande pågår arbete med en handlingsplan för ett hållbart län. Den kommer att antas
under hösten 2019.

Innovation och företagande
Mål

Delmål
Utsläppen från
industrin ska minska

Värmeåtervinningen
från industrin ska öka

Länet ska 2035 präglas av
en hållbarhetsdriven
affärsutveckling/näringsliv
sutveckling
Länets näringsliv ska se
hållbarhetsfrågor som
ett konkurrensmedel

Länets näringsliv ska se
hållbarhetsfrågor som
drivkrafter för
utveckling
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Huvudsakliga aktiviteter
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening

Tidplan
Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Flygplatsen ska bli
fossilfri

2035 har länet en
utvecklad bioekonomi

Biprodukter till länets
skogsnärings ska i ökad
grad användas till
råvara i fossilfria
produkter

Trähusbyggnationen
ska öka
Återvinning av möbler
och andra träprodukter
ska öka
Näringslivet ska
utveckla cirkulära
system

Produktion och
konsumtion i länet ska
präglas av cirkulära system
2035

Återvinning och
återbruk ska öka

Tjänstenäringen ska
öka

2035 ska länets
transporter vara fossilfria

Utbyggnadstakten av
laddinfrastruktur ska
öka
Tankstationer för
biogas och HVO
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Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
En pilotstudie genomförs om
länets förutsättningar att
producera fossilfritt flygbränsle
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Samarbete med Träcentrum
Utveckling av vinväxtmiljön Smart
housing
Inspirationskonferenser
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Insatser kopplade till
trähusbyggnadsstrategin
Samarbete med Träcentrum
Utveckling av vinväxtmiljön Smart
housing
Inspirationskonferenser
Samarbete inom möbelriket
Inspirationskonferenser
Konsumentpåverkande insatser
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Inspirationskonferenser
Informationskampanjer mot
privatpersoner
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Inspirationskonferenser
Informationskampanjer mot
privatpersoner
Digitaliseringsarbete
Stöd för industrins omställning
Kompetensutvecklingsinsatser
Strukturbilder för nuläge
respektive målbild och en plan för
hur målet ska nås tas fram
Strukturbilder för nuläge
respektive målbild och en plan för
hur målet ska nås tas fram

Piloten
klar -2021
målet nått
2035
Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

behöver etableras i
hela länet
Stambanan behöver
renoveras och nya
stambanor för
höghastighetståg
behövs för att säkra
kapaciteten för hållbara
transporter
Länet ska bidra till ett
fossilfritt flyg
Stödja ett hållbart
skogsbruk
Skogen ska bidra till en
hållbar omställning och till
att sänka
koldioxidutsläppen.

Öka den biologiska
mångfalden
Den ekologiska andelen
av den odlade arealen
ska öka

Jordbruket ska bidra till en
hållbar omställning och att
självförsörjningsgraden av
livsmedel ökar stadigt

Andelen frilandsodling
ska öka

Förädlingsprocesserna
ska öka inom
jordbruket

Den formella
kompetensnivån i länet
ska öka
Länet ska präglas av en
högteknologisk och
kunskapsintensiv industri
och tjänstenäring 2035
Investeringar i ny teknik
ska öka

35

Ett offensivt påverkans- och
opinionsarbete genomförs i
samarbete med övriga län och
kommuner berörda av
Sverigeförhandlingen
Synliggöra behovet av
stambanans renovering i planer
och program
En pilotstudie genomförs om
länets förutsättningar att
producera fossilfritt flygbränsle
Insatser kopplade till
skogsstrategin
Insatser kopplade till trästrategin
Inspirationskonferenser
Insatser i samarbete med
Länsstyrelsen
Naturbruksskolorna fungera som
testbäddar
Insatser kopplade till
livsmedelsstrategin
Inspirationskonferenser
Kompetensförsörjningsstöd
Öppna testbäddar på
Naturbruksskolorna
Insatser kopplade till
livsmedelsstrategin
Inspirationskonferenser
Kompetensförsörjningsstöd
Öppna testbäddar på
Naturbruksskolorna
Insatser kopplade till
livsmedelsstrategin
Inspirationskonferenser
Kompetensförsörjningsstöd
Öppna testbäddar på
Naturbruksskolorna
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser

Årliga
insatser
klart 2035

Piloten
klar -2021
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Digitaliseringsgraden
ska öka i näringslivet

Utvecklingen inom
Internet of Things (IOT)
ska stödjas

Innovationsmiljöer ska
bidra till ett hållbart
samhälle

Innovationsmiljöer ska
stimuleras

Näringslivets
digitalisering ska
stimuleras
Digitaliseringen ska bidra
till ett hållbart samhälle
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Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Insatser utifrån
innovationsstrategin
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Insatser utifrån
innovationsstrategin
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Årliga
insatser
klart 2035

Bredbandsutbyggnaden
ska nå de nationella
målen
Utvecklingen inom
Internet of Things (IOT)
ska stödjas

Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet
Bredbandsutbyggnaden ska
stimuleras på olika sätt
Samarbete inom RSS
innovationsstrategin
Utveckling av ett IUC
SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet

2025
Årliga
insatser
klart 2035

Kompetensförsörjning
Mål

Höja kompetensen om en
hållbar utveckling

Stärka det livslånga
lärandet för att möta
arbetslivet behov av
kompetensförsörjning

Innovationsmiljöer ska
bidra till ett hållbart
samhälle

Delmål
Säkerställa
kompetensförsörjningen
till företagen inom
hållbarhetsområdet

Huvudsakliga aktiviteter
Stödja JU kring utbildning och
forskning i hållbarhetsfrågor
Inspirationskonferenser
Analyser av behovet

Tidplan
Årliga
insatser
klart 2030

Säkra
kompetensutveckling
genom forskning inom
hållbarhetsområdet

Stödja JU kring utbildning och
forskning i hållbarhetsfrågor
Inspirationskonferenser
Analyser av behovet

Årliga
insatser
klart 2030

Bidra till ökade
möjligheter till
utbildning under
pågående anställning
Minst ett lärcentrum i
varje kommun

Synliggöra behovet när det
gäller kompetensförsörjning i
årliga analyser
Påverka utbildningsystemet
Synliggöra behovet när det
gäller kompetensförsörjning i
årliga analyser
Påverka utbildningsystemet
Synliggöra behovet när det
gäller kompetensförsörjning i
årliga analyser
Påverka utbildningsystemet
Synliggöra behovet när det
gäller kompetensförsörjning i
årliga analyser
Påverka utbildningsystemet
Utveckla arbetet med
kompetensplattformanara

Årliga
insatser
klart 2035

Insatser utifrån
innovationsstrategin
Utveckling av ett IUC

Årliga
insatser
klart 2035

Öka antalet
högskoleutbildningar till
länets lärcentra
Ökad samverkan mellan
utbildningsaktörer för
att stödja
kompetensförsörjningen
Säkerställa ett nära
samarbete mellan
utbildningar och
regionens näringsliv
Innovationsmiljöer ska
stimuleras
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Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

SPARK bidra genom forskning
Inspirationskonferenser
Nära samarbete med respektive
branschförening
Bidrag till kompetensförsörjning
inom området
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
Uppdrag till det innovations- och
företagsstödjande systemet

Attraktivitet och tillgänglighet
Mål

Delmål

Huvudsakliga aktiviteter
Cykelstrategi
Strukturbilder för rid-, cykeloch vandringsleder
Ta fram kartbilder på rid-, cykeloch vandringsleder som riktar
sig till turister
Inspirationsstöd för företag
inom besöksnäringen

Utökad småskalig
infrastruktur i länet

Ekoturism

Kollektivtrafik

Utvecklad besöksnäring

Utbyggnad av bredband
Satsning på mathantverk

Säkra person- och
godstransporter på
stambanan
Nya stambanor för
höghastighetsjärnväg

Driva frågan om underhåll på
stambanorna i samarbete med
Trafikverket
Opinionsbildning

Öka andelen personer i
kollektivtrafiknära läge

Pilotstudie över hur
kollektivtrafiken bättre kan
stödja funktionella
arbetsmarknadsregioner
En pilotstudie genomförs om
länets förutsättningar att
producera fossilfritt flygbränsle
Bidra till utveckling av öppna
testbäddar
En pilotstudie genomförs om
länets förutsättningar att
producera fossilfritt flygbränsle
Förankring hos länets
kommuner
Inventera behov/önskemål om
stöd
Strukturbilder för nuläge
respektive målbild och en plan
för hur målet ska nås tas fram

Flygplatsen ska bli fossilfri

Fossilfritt flyg 2035
Länet ska bidra till ett
fossilfritt flyg
Bredbandsutbyggnad i
enlighet med de
nationella målen
Anpassad och
tillgänglig
laddinfrastruktur i hela

Bredbansstrategi för länet
Stödja länets kommuner i
processen
Utbyggnadstakten av
laddinfrastruktur ska öka
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Tidplan
20192020
-2020
Årliga
insatser
klart 2035
-2025
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
Årliga
insatser
klart 2035
20192020
Piloten
klar -2021
målet nått
2035
Piloten
klar -2021
2019
2019
Årliga
insatser
klart 2035

länet
Tillgång till
kommersiell service
ska öka

Bidra till effektiva
logistiklösningar

Tankstationer för biogas och
HVO behöver etableras i hela
länet
Analys av servicebehovet på
landsbygden
Öka användningen av
kombiterminaler

Strukturbilder för nuläge
respektive målbild och en plan
för hur målet ska nås tas fram
Undersökning av
servicebehovet
Strukturbilder för nuläge
E-handel och logistikprojekt
Spridningskonferenser

Öka antalet laddbara
lastbilar i länet

Inspirationskonferenser
Utbyggnad av laddinfrastruktur

Öka andelen distansmöten

Inspirationskonferenser
Agera förebild
Stödja projekt som leder till fler
distansmöten
Agera förebild
Digitaliseringsprojekt
Digitaliseringskoordinatorns
arbete
Inspirationskonferenser
Agera förebild
Kompetensförsörjningsprojekt

Säkerställa en god digital
tillgänglighet
Bästa arbetsmiljön i
landet
Bidra till attitydförändringar
till distansarbete
Bidra till förändring av
genusmässiga attityder
Kultur

Arbetet med jämställd regional
tillväxt
Jämställdhetskonferens 2020
Informationskampanjer
Fiberprojekt som möjliggör
evenemang även om
scenrummet inte är anpassat
för evenemanget

Öka tillgängligheten till
kultur i hela länet

Årliga
insatser
klart 2035
Klart 2020
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035
Årliga
insatser
klart 2035

Internationellt samarbete
Mål

Delmål
Öka vårt engagemang i
Brysselsamarbetet

Omvärldsanalys

Öka vår omvärldsanalys

Öka andras
engagemang i
hållbarhetsfrågor
Öka exporten i länet

Sprida goda exempel från
länet
Öka engagemanget i
Business Sweden, i EEN och
BoGlobal
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Huvudsakliga
aktiviteter
Aktiva i våra
beställningar av
Brysselkontoret
Genomföra riktade
satsningar på
omvärldsanalys inom
våra mål i RUS:en.
Aktivt arbeta med att
identifiera och sprida
goda exempel
Anordna konferenser
Delta i resor till andra
länder

Tidplan
Årliga insatser klart
2035
Årliga insatser klart
2035
Årliga insatser klart
2035
Årliga insatser klart
2035

Hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin kan
bidra till att nå generations- och miljökvalitetsmålen
Innovation och företagande











Genom fortsatta satsningar på en hållbarhetsdriven affärsutveckling/näringslivsutveckling,
bioekonomi och cirkulära system kan näringslivet omställning påskyndas.
Att öka kraven när det gäller utsläpp för att säkerställa att både utsläpp av koldioxider eller andra
klimatgaser eller kemikalier minskar i högre takt.
Kraven när det gäller vattenanvändning och återanvändning behöver öka. Vattenreserverna är
historiskt låga och olika näringars vattenanvändning behöver ses över.
Digitaliseringen erbjuder många möjligheter liksom satsningar på distansmötesformer som ökar
kvaliteten på distansmötena. Näringslivets, så väl som det offentligas, digitaliseringstakt behöver
öka.
En attitydförändring när det gäller distansarbete behöver till för att minska resandet och
möjliggöra för människor att bo där de trivs och arbeta där de får utvecklas.
Stöden till jordbruksföretagen behöver ses över i syfte att bättre nå målen.
Produktion av fossilfri el behöver premieras i ännu högre grad och fler satsningar behöver göras
på öppna testbäddar för fossilfri elproduktion och minskad effektreduktion.
Bredbandsutbyggnaden behöver öka för att möjliggöra digitala lösningar och distanslösningar för
fler företag.
Kraven när det gäller emballage behöver skärpas för att minska avfallsmängderna, och kraven på
återtag av emballagematerial behöver öka.

Kompetensförsörjning





Satsning på Jönköpings University med utbildning och forskning i hållbarhetsfrågor.
Kompetensutveckling och frågor kring livslångt lärande behöver utvecklas på så sätt att det är
möjligt att vidareutbilda sig under pågående anställning i högre grad för att undvika svackor i
kompetensförsörjningen och underlätta omställning. Högskoleutbildningar behöver därför i högre
grad erbjudas också på distans och deltid och stöd behöver erbjudas på lärcentra eller
arbetsplatser.
Utveckling av koncept för distansarbete behöver göras för att säkerställa att fler ser möjligheten
med ett bo på en plats och arbeta på en annan utan att behöva resa i onödan.
Kollektivtrafiken behöver byggas ut, bli mer tillförlitlig och kompletteras av höghastighetståg i
större geografier än vad som planeras idag.

Attraktivitet och tillgänglighet









Ekoturism, småskalig infrastruktur, kollektivtrafik, höghastighetsjärnväg, fossilfritt flyg,
Förutsättningarna för att turista på hemmaplan och för ekoturism från utlandet behöver
förbättras genom ökade satsningar på småskalig infrastruktur för besöksnäring. Det kan handla
om cykelvägar, rid- och vandringsleder.
Satsningar på fossilfria bränslen och laddinfrastruktur jämte satsningar på
konduktivitet/induktivitet i vägbanorna och solpaneler i vägbana eller vägren för att låta vägarna
generera el till bilarna behöver öka för att minska utsläppen från transporter och bilåkande.
Stöden till småskalig fossilfri elproduktion behöver öka så att fler företag och privatpersoner ser
möjligheter med energiproduktion/-omställning. Plusenergisatsningar bör premieras så att dessa
blir attraktiva och över tid blir norm.
Möjligheten att kombinera cyklande med kollektivtrafik behöver bli bättre i hela landet så att den
på fler platser kan bli ett attraktivt alternativ till bilåkandet.
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Vattenförsörjning liksom en fossilfri elförsörjning behöver säkerställas. En ökat takt när det gäller
en minskad energianvändning är nödvändig.
Nya stambanor för höghastighetståg behöver prioriteras för att öka den spårbundna trafikens
attraktivitet och stambanorna behöver underhållas för att öka deras pålitlighet.
Satsningar på att ställa om konsumtionen till en lägre grad av produktkonsumtion och en högre
grad av tjänstekonsumtion är nödvändig.
Miljöhänsynen vis skogsbruk måste öka inte minst när det gäller att tänka på besöksnäringens
attraktivitet.
Träbyggnationen behöver öka och återanvändbara trämöbler behöver återupptäckas.
Det svenska jordbruket behöver värnas och förutsättningarna att leva på sin verksamhet behöver
förbättras jämte högre krav på en hållbar produktion och produkter.
Samhällsbyggnaden behöver värna jordbruksmarken och i högra utsträckning tänka förtätning
och plusenergibyggande. Avfallsmängderna behöver minska drastiskt.

Internationellt samarbete






Lärandet över nationsgränserna behöver bli större och Sverige kan genom sin tätposition inom
många hållbarhetområden i högre grad hjälpa andra länder att hoppa över utvecklingssteg för en
mer hållbar produktion, utsläpp, konsumtion och resandemönster.
Sverige bör också ta ett större ansvar för att vidareutveckla redan goda lösningar och processer
för att driva på utvecklingen och möjliggöra för andra att hänga på.
Plastanvändningen behöver minska drastiskt och internationella överenskommelser när det gäller
platsanvändningen behövs.
De internationella ambitionerna att minska flygets fossila avtryck behöver öka och för att lyckas
behövs globala överenskommelser och samarbete.

Identifiera eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell nivå som kan
bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga
prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020.
Innovation och företagande











Genom fortsatta satsningar på en hållbarhetsdriven affärsutveckling/näringslivsutveckling,
bioekonomi och cirkulära system kan näringslivet omställning påskyndas.
Att öka kraven när det gäller utsläpp för att säkerställa att både utsläpp av koldioxider eller andra
klimatgaser eller kemikalier minskar i högre takt.
Kraven när det gäller vattenanvändning och återanvändning behöver öka. Vattenreserverna är
historiskt låga och olika näringars vattenanvändning behöver ses över.
Digitaliseringen erbjuder många möjligheter liksom satsningar på distansmötesformer som ökar
kvaliteten på distansmötena. Näringslivets, så väl som det offentligas, digitaliseringstakt behöver
öka.
En attitydförändring när det gäller distansarbete behöver till för att minska resandet och
möjliggöra för människor att bo där de trivs och arbeta där de får utvecklas.
Stöden till jordbruksföretagen behöver ses över i syfte att bättre nå målen.
Produktion av fossilfri el behöver premieras i ännu högre grad och fler satsningar behöver göras
på öppna testbäddar för fossilfri elproduktion och minskad effektreduktion.
Bredbandsutbyggnaden behöver öka för att möjliggöra digitala lösningar och distanslösningar för
fler företag. För att lyckas krävs ytterligare statlig finansiering.
Kraven när det gäller emballage behöver skärpas för att minska avfallsmängderna, och kraven på
återtag av emballagematerial behöver öka.
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Kompetensförsörjning





Satsning på högskolor och universitet när det gäller utbildning och forskning i hållbarhetsfrågor.
Kompetensutveckling och frågor kring livslångt lärande behöver utvecklas på så sätt att det är
möjligt att vidareutbilda sig under pågående anställning i högre grad för att undvika svackor i
kompetensförsörjningen och underlätta omställning. Högskoleutbildningar behöver därför i högre
grad erbjudas också på distans och deltid och stöd behöver erbjudas på lärcentra eller
arbetsplatser.
Utveckling av koncept för distansarbete behöver göras för att säkerställa att fler ser möjligheten
med ett bo på en plats och arbeta på en annan utan att behöva resa i onödan.
Kollektivtrafiken behöver byggas ut, bli mer tillförlitlig och kompletteras av höghastighetståg i
större geografier än vad som planeras idag.

Attraktivitet och tillgänglighet
















Satsningar på Ekoturism genom bland annat småskalig infrastruktur, kollektivtrafik,
höghastighetsjärnväg och fossilfritt flyg krävs.
Förutsättningarna för att turista på hemmaplan och för ekoturism från utlandet behöver
förbättras genom ökade satsningar på småskalig infrastruktur för besöksnäring. Det kan handla
om cykelvägar, rid- och vandringsleder.
Satsningar på fossilfria bränslen och laddinfrastruktur jämte satsningar på
konduktivitet/induktivitet i vägbanorna och solpaneler i vägbana eller vägren för att låta vägarna
generera el till bilarna behöver öka för att minska utsläppen från transporter och bilåkande.
Stöden till småskalig fossilfri elproduktion behöver öka så att fler företag och privatpersoner ser
möjligheter med energiproduktion/-omställning. Plusenergisatsningar bör premieras så att dessa
blir attraktiva och över tid blir norm.
Möjligheten att kombinera cyklande med kollektivtrafik behöver bli bättre i hela landet så att den
på fler platser kan bli ett attraktivt alternativ till bilåkandet.
Vattenförsörjning liksom en fossilfri elförsörjning behöver säkerställas. En ökat takt när det gäller
en minskad energianvändning är nödvändig.
Nya stambanor för höghastighetståg behöver prioriteras för att öka den spårbundna trafikens
attraktivitet och stambanorna behöver underhållas för att öka deras pålitlighet.
Satsningar på att ställa om konsumtionen till en lägre grad av produktkonsumtion och en högre
grad av tjänstekonsumtion är nödvändig.
Miljöhänsynen vis skogsbruk måste öka inte minst när det gäller att tänka på besöksnäringens
attraktivitet.
Träbyggnationen behöver öka och återanvändbara trämöbler behöver återupptäckas.
Det svenska jordbruket behöver värnas och förutsättningarna att leva på sin verksamhet behöver
förbättras jämte högre krav på en hållbar produktion och produkter.
Samhällsbyggnaden behöver värna jordbruksmarken och i högra utsträckning tänka förtätning
och plusenergibyggande. Avfallsmängderna behöver minska drastiskt.

Internationellt samarbete





Lärandet över nationsgränserna behöver bli större och Sverige kan genom sin tätposition inom
många hållbarhetområden i högre grad hjälpa andra länder att hoppa över utvecklingssteg för en
mer hållbar produktion, utsläpp, konsumtion och resandemönster.
Sverige bör också ta ett större ansvar för att vidareutveckla redan goda lösningar och processer
för att driva på utvecklingen och möjliggöra för andra att hänga på.
Plastanvändningen behöver minska drastiskt och internationella överenskommelser när det gäller
platsanvändningen behövs.
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De internationella ambitionerna att minska flygets fossila avtryck behöver öka och för att lyckas
behövs globala överenskommelser och samarbete.

Identifiera eventuella behov av stöd från relevanta statliga myndigheter, i syfte
att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga
prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020.
Innovation och företagande

Inom följande områden behövs stöd av relevanta statliga myndigheter och genom politiska beslut:











Genom fortsatta satsningar på en hållbarhetsdriven affärsutveckling/näringslivsutveckling,
bioekonomi och cirkulära system kan näringslivet omställning påskyndas.
Att öka kraven när det gäller utsläpp för att säkerställa att både utsläpp av koldioxider eller andra
klimatgaser eller kemikalier minskar i högre takt.
Kraven när det gäller vattenanvändning och återanvändning behöver öka. Vattenreserverna är
historiskt låga och olika näringars vattenanvändning behöver ses över.
Digitaliseringen erbjuder många möjligheter liksom satsningar på distansmötesformer som ökar
kvaliteten på distansmötena. Näringslivets, så väl som det offentligas, digitaliseringstakt behöver
öka.
En attitydförändring när det gäller distansarbete behöver till för att minska resandet och
möjliggöra för människor att bo där de trivs och arbeta där de får utvecklas.
Stöden till jordbruksföretagen behöver ses över i syfte att bättre nå målen.
Produktion av fossilfri el behöver premieras i ännu högre grad och fler satsningar behöver göras
på öppna testbäddar för fossilfri elproduktion och minskad effektreduktion.
Bredbandsutbyggnaden behöver öka för att möjliggöra digitala lösningar och distanslösningar för
fler företag.
Kraven när det gäller emballage behöver skärpas för att minska avfallsmängderna, och kraven på
återtag av emballagematerial behöver öka.

Kompetensförsörjning

Inom följande områden behövs stöd av relevanta statliga myndigheter och genom politiska beslut:





Satsning på universitet och högskolor när det gäller utbildning och forskning i hållbarhetsfrågor.
Kompetensutveckling och frågor kring livslångt lärande behöver utvecklas på så sätt att det är
möjligt att vidareutbilda sig under pågående anställning i högre grad för att undvika svackor i
kompetensförsörjningen och underlätta omställning. Högskoleutbildningar behöver därför i högre
grad erbjudas också på distans och deltid och stöd behöver erbjudas på lärcentra eller
arbetsplatser.
Utveckling av koncept för distansarbete behöver göras för att säkerställa att fler ser möjligheten
med ett bo på en plats och arbeta på en annan utan att behöva resa i onödan.
Kollektivtrafiken behöver byggas ut, bli mer tillförlitlig och kompletteras av höghastighetståg i
större geografier än vad som planeras idag.

Attraktivitet och tillgänglighet

Inom följande områden behövs stöd av relevanta statliga myndigheter och genom politiska beslut:



Ekoturism, småskalig infrastruktur, kollektivtrafik, höghastighetsjärnväg, fossilfritt flyg,
Förutsättningarna för att turista på hemmaplan och för ekoturism från utlandet behöver
förbättras genom ökade satsningar på småskalig infrastruktur för besöksnäring. Det kan handla
om cykelvägar, rid- och vandringsleder.
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Satsningar på fossilfria bränslen och laddinfrastruktur jämte satsningar på
konduktivitet/induktivitet i vägbanorna och solpaneler i vägbana eller vägren för att låta vägarna
generera el till bilarna behöver öka för att minska utsläppen från transporter och bilåkande.
Stöden till småskalig fossilfri elproduktion behöver öka så att fler företag och privatpersoner ser
möjligheter med energiproduktion/-omställning. Plusenergisatsningar bör premieras så att dessa
blir attraktiva och över tid blir norm.
Möjligheten att kombinera cyklande med kollektivtrafik behöver bli bättre i hela landet så att den
på fler platser kan bli ett attraktivt alternativ till bilåkandet.
Vattenförsörjning liksom en fossilfri elförsörjning behöver säkerställas. En ökat takt när det gäller
en minskad energianvändning är nödvändig.
Nya stambanor för höghastighetståg behöver prioriteras för att öka den spårbundna trafikens
attraktivitet och stambanorna behöver underhållas för att öka deras pålitlighet.
Satsningar på att ställa om konsumtionen till en lägre grad av produktkonsumtion och en högre
grad av tjänstekonsumtion är nödvändig.
Miljöhänsynen vis skogsbruk måste öka inte minst när det gäller att tänka på besöksnäringens
attraktivitet.
Träbyggnationen behöver öka och återanvändbara trämöbler behöver återupptäckas.
Det svenska jordbruket behöver värnas och förutsättningarna att leva på sin verksamhet behöver
förbättras jämte högre krav på en hållbar produktion och produkter.
Samhällsbyggnaden behöver värna jordbruksmarken och i högra utsträckning tänka förtätning
och plusenergibyggande. Avfallsmängderna behöver minska drastiskt.

Internationellt samarbete

Inom följande områden behövs stöd av relevanta statliga myndigheter och genom politiska beslut:






Lärandet över nationsgränserna behöver bli större och Sverige kan genom sin tätposition inom
många hållbarhetområden i högre grad hjälpa andra länder att hoppa över utvecklingssteg för en
mer hållbar produktion, utsläpp, konsumtion och resandemönster.
Sverige bör också ta ett större ansvar för att vidareutveckla redan goda lösningar och processer
för att driva på utvecklingen och möjliggöra för andra att hänga på.
Plastanvändningen behöver minska drastiskt och internationella överenskommelser när det gäller
platsanvändningen behövs.
De internationella ambitionerna att minska flygets fossila avtryck behöver öka och för att lyckas
behövs globala överenskommelser och samarbete.

Uppföljning

Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske inom ramen för Region Jönköpings läns ordinarie
uppföljningsprocesser och uppföljningsprocesserna av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen
kommer årligen att redovisas till Tillväxtverket.
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Månadsrapport - Maj 2019, TIM
1

0

4

Mätetal

0

av 5 Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

97 %

Den höga nivån som redovisades under 2018 består under den
första delen av 2019. Arbete pågår med de inköp där avtal saknas.

RJL
Antal resor
exklusive skolresor

Ökning med 1 %

-1 %

Resandet i maj som enskild månad ligger 0,4 procent högre än maj
2018. Det ackumulerade värdet för resandet under 2019 visar dock
fortfarande på en liten minskning jämfört med föregående år.
Analysen i delårsrapporten per april visade på vissa problem med
mätningarna, men det konstaterades också att ett flertal faktorer kan
ha bidragit till minskningen av antalet resor. Inom Jönköpings
kommun har cykelåkandet har ökat och inom Västtågen finns en
minskning som beror på att det har varit återkommande banarbeten
vilket gjort att resenärer valt andra färdsätt. För vissa linjer inom
Regionbussarna finns en minskning till förmån för resandet med
Krösatåg, där tillgången till fordon är bättre i år än förra året. För
vissa linjer inom stadstrafiken i Jönköping är det kapacitetsproblem
vid peak-tider vilket inneburit att resenärer inte fått plats ombord.
Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom regionbussarna och
stadstrafiken samt analyser av försäljningen på produktnivå pågår.
Marknadsandelen jämfört med bilåkande har dock ökat.

RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade
medarbetarsamtal i
Heroma i
förhållande till antal
anställda i
genomsnitt senaste
15 månaderna.

90 %

96 %

Fortsatt god måluppfyllelse.

RJL
Personalhälsa sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för
medarbetare ska
inte öka i
jämförelse med
föregående år.

3,6 %

3,3 %

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger lägre än förra året.

RJL
Ekonomi i balans

0 tkr

1 891 tkr

Avtalstrohet inköp

A. Länstrafiken (+1,3 mnkr)
Med beaktande av en eftersläpande tilläggsbudget är
budgetavvikelsen egentligen +3,0 mnkr. Utvecklingen av det
ekonomiska resultatet följer därmed den prognos som gjordes vid
delårsrapporten per april och som visade på ett underskott på -6,5
mnkr för helåret 2019.
Överskottet för perioden januari-maj är i huvudsak en följd av
utbetalningar av försäkringsersättningar för tidigare års skador vid
tågolyckor. Detta kompenserar tillsammans med höga
vitesersättningar det underskott som finns inom serviceresor och
som bedöms öka under året. Underskottet på serviceresor är en
följd av dyrare trafikavtal samt ökat resande.
B. Centrala anslag (+0,6 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och
avgift för deltagande i nätverk. Här redovisas även nämndens egna
kostnader i form av arvoden, resor, konferenser m m.
Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott för
nämndens egna kostnader.
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MISSIV
2019-06-25

1(1)

RJL 2019/171

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2020 med
flerårsplan för 2021-2022
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan
för 2021-2022 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas
arbete med Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022.
Nämnden ska senast 30 juni 2019 överlämna ett förslag till budgetberedningen för
fortsatt budgetarbete.
Budgetförslaget bygger på de ekonomiska förutsättningar som regionstyrelsen
lämnat i direktiven. För nämnden för trafik, infrastruktur och miljö innebär det en
indexerad nettoram (nivå mars 2019) på 952 miljoner kronor.

NÄMND FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ

Marcus Eskdahl
Ordförande

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats:

Regionens hus, sal B

§98

Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Diarienummer: RJL 2019/171
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna förslag till budget 2020 med flerårsplan 20212022 till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för nämndens
verksamhetsområde överlämnas till regionstyresen.
Beslutsunderlag
 Koalition för Jönköpings läns förslag till budget 2020 med
flerårsplan 2021-2022.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt
Ordföutdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV
2019-06-04

1(1)

RJL 2019/171

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till Budget och verksamhetsplan
2020 med flerårsplan 2020-2021
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar
sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2020-2021.

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
för Koalition för Region Jönköpings län
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REGIONAL UTVECKLING

Regional utveckling

Smidig kollektivtrafik
Väl fungerande kollektivtrafik är i högsta grad avgörande för den regionala utvecklingen. En god tillgång till tåg
och bussar möjliggör att alla människor kan ta sig från hemmet till arbete, studier, kultur-, fritidsaktiviteter och
samhällets tjänster. Smidiga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela Jönköpings
län. Människor ska kunna lita på att tåg och bussar avgår och kommer i tid. Kollektivtrafiken behöver ha
prisvärda taxor som stimulerar till ökat resande.
Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna ska
prägla verksamheten. Hållbar regional utveckling kräver samverkan med kommunerna och andra berörda
aktörer. I det arbetet har Region Jönköpings län ett särskilt ansvar för att samla och leda arbetet. Om en större
andel väljer att resa kollektivt är det bättre för miljön än om var och en åker ensamma. Därför behöver tåg och
bussar framstå som ett attraktivt alternativ till att ta den egna bilen. Kollektivtrafiken ska bidra till
klimatomställningen och senast år 2025 köras helt med förnybara drivmedel.
Nya stambanor
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för
omställningen till ett hållbart samhälle.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och
investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och
fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att
människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda.
Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan
utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets

1

73

REGIONAL UTVECKLING

utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på Jönköping University och
inom yrkeshögskolan.
I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns
en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska
förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter
och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband
så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på
landsbygdens utveckling. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Länets strategiska läge i Sverige gör länet till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på
infrastrukturen behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder
samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade
till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda
arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser
för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras,
följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas
till regeringen.
Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2019-2035. Den utgår från
lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa
styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda myndigheter.
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:
• demografisk utveckling
• globalisering
• klimat, miljö och energi
• social sammanhållning
De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar:
• En hållbar region
• En attraktiv och tillgänglig region
• En smart region
• En kompetent region
• En global region
Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, tillsammans
med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste
styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande.
Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket
ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna
beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen.
Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling
och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, stimulerande
upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.
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UTMANINGAR
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.
Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs
av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på
arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande
försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför ålder som
ökar och därmed bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet.
Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och
dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest.
Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under
senare år.
Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018

Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017

Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018
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Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 i respektive kommun 2017

Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskapsoch teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.
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Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen
att vara ett ”Plusenergi län” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska
nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig
del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för
att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den
samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av:
människor med en kort utbildnings-bakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med
en nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att
människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas.

PRIORITERINGAR
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till
grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl
överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den
nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet
ur de tre hållbarhetsperspektiven.
Hållbar utveckling
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för
hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns
också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i
förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala
utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-,
miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska
också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp,
leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara
utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut
och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för
en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl
fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver också öka ansträngningen att attrahera och
rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig
aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med
frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter
en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. Region Jönköpings läns naturbruksskolor producerar volymer
av både kött och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och eller egen förädling.
Biologisk mångfald
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Region Jönköpings län ska bidra till att öka den biologiska mångfalden och ta fram en skötselplan för den egna
verksamheten. Det behöver göras en inventering om vilka av de egna fastigheterna och grönområdena som kan
vara lämpliga för att ge bättre förutsättningar som bidrar till ökad biologisk mångfald.
Ekologiskt naturbruk
Stora Segerstad naturbruksgymnasium ska kunna erbjuda utbildning inom både ekologisk och konventionell
jord- och skogsbruk. Under planperioden ska både Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad
naturbruksgymnasium kunna producera ekologiska varor.
Riktade miljöprojekt
Region Jönköpings län ska ansöka om medel från EU för att kunna genomföra riktade projekt mot miljö- och
klimatsatsningar. Ett huvudmål är att i samverkan med en eller ett par kommuner kunna initiera ett projekt runt
hur det går att minska andelen läkemedelsrester i vatten.
Energiförsörjning
Region Jönköpings län har goda förutsättningar för produktion av förnybar energi som solceller, bioenergi och
vind. Det är viktigt att ta tillvara denna möjlighet i omställningsarbetet och vid övergripande samhällsplanering.
Länets klimat- och energistrategi har som vision att år 2050 ska Jönköpings län vara ett Plusenergi län.
Möjligheten att ta del av förnyelsebara drivmedel behöver öka.
Prioriterat uppdrag:
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och tillhandahålla fler laddstolpar
för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre klimatpåverkan.
Livsmedelsförsörjning
Region Jönköpings län ska ta sin del av ansvaret för livsmedelsförsörjningen i Sverige och arbeta för att öka
produktionen av mat i länet, bland annat av beredskaps- och klimatskäl. Region Jönköpings län kan ta hänsyn till
åkermark och stödja jord- och skogsbruk genom upphandling av lokalproducerade varor. Det finns även stor
anledning att öka självförsörjningsgraden.
Prioriterat uppdrag:
Tenhult naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade
livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region
Jönköpings län.
Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet.
Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt
god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa
tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat
och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av
länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till
arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar
anpassade efter arbetsmarknadens behov. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar.
Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en
offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har en hög medelålder och många
företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för
teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling.
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och
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resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och
förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt över tid.
Den regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen
för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
Näringsliv
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark
och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft
kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen
kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller,
”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet
of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en
fullständig transformation inom en närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa
fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag
tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt
beroende av de globala värdekedjorna.
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats
till ett logistikcentrum vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det
unika läget länet har.
I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov
av fler medarbetare med olika kompetenser. I framförallt Nässjö finns många utbildningar inom
järnvägsnäringen. Inom fem år kommer det, enligt beräkningar, att saknas cirka 2200 järnvägs- och tågtekniker i
landet. Även behovet av lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta upp
och bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete. Nässjö har
goda förutsättningar att stärka järnvägsbranschen.
Prioriterat uppdrag:
Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett
nationellt centrum för järnvägsutbildningar.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med
strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också
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mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån
många turister som besöker Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen
bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet
för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är
angeläget. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos
landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera
nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode,
litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar.
Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar
tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av
kulturella och kreativa näringar.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i
näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till
en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer
med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på
kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Företagsklimat
Sex av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare tre ligger på topp 100
när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i
hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg.
Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att
företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara.
Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet,
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Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får
verksamhets- och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala
utvecklingsstrategin och dess genomförande.
Prioriterat uppdrag:
• Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla
områden.
• Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
• Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet
Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete,
service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser
odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar
förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och
företag.
Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort
klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar
utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att
utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar
och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin
verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden.
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Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas
tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandringsoch ridleder.
Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja
flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares
möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och
mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet
och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer
är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden
fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka
människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte
minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd
och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är
attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer
bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och
möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet
med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys
på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar
som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings
läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och
högskola.
En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa
bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För
invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att
ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat
digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
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regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner.
För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
• kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
• möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
• ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.
Prioriterat uppdrag:
Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner
inom musik, teater, musikteater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas
i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner
avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta gästspel och
Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag. Samverkan ska
ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att
bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor för
besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de
professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till
länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en
kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva arrangerar och
finansierar eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt
litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.
Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter.
Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i
uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande.
Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och
samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med
länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten.
Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och
samverkansarbete.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns
lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att
möta samtidskonst i sin närmiljö.
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet
ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
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Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och
dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning
och en resilient planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla
möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det
livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online
Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad
livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta
förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av
livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap,
anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag
starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och
design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet
med människan som utgångspunkt.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk
planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse
och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.
Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen,
Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Prioriterat uppdrag:
För att nå målsättningen i trafikutbudet mellan närliggande kommunhuvudorter, enligt trafikförsörjningsprogram
ska det tas fram en redovisning för detta 2020.
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Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett
utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För
en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken
byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart
transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och
en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.
För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional
transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna
kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport
i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett
vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort.
Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och
flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
Prioriterat uppdrag:
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till
snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att
nå med bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden.
Prioriterat uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala
bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala
digitaliseringsstrategin.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
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grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Utbildning och Kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av
näringsliv och offentlig verksamhet.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers
behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på
utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att
länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens
möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och
utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet.
Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Prioriterade uppdrag:
• Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.
• Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.
Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen
i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter
traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän
för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till
anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den
svenska (arbets-) kulturen. Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att
försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och
verkar för ett livslångt lärande.
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning,
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping
University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i
länet.
Prioriterade uppdrag:
• Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
• Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska
utvecklas
En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen
inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes
födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet.
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Prioriterade uppdrag:
• Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag
som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.
• Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.
• Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de
företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.
• Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom
kooperationer och sociala företag.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.
Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.
Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara
ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en
bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats
för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygdsföretagande.
Prioriterade uppdrag:
• Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
• En ny branschanalys av de gröna näringarna bör initieras senast 2021 för kommande samverkansperiod.
• En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala tas fram.
• Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
• Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
• Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns
medarbetare/chefer
Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
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Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting.
Prioriterat uppdrag:
• En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket
också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter.
Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom
en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra
utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen
driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor,
arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av
sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom
ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till
Agenda 2030:s genomförande i andra länder.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder
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och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det
goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt
utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och
skapar ett stabilt skatteunderlag över tid.
Prioriterat uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta
positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56
miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents
medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och
internationellt samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EUeller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det
finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning.
För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken
ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete,
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det
skapar utveckling och attraktivitet.
Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
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kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet.
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
• Garantera ett grundläggande trafikutbud.
• Underlätta resor med flera färdmedel.
• Skapa möjligheter för cykelleder
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara
klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger
långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart
samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde

Mål till 2025

Resande

25 miljoner resor per år inklusive
skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkortsresor jämfört med 2011

Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över
tid ha en skattesubventionsgrad på
cirka 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel Trafikens
totala energiförbrukning/km ska minska
med minst 25 procent

Prioriterat uppdrag:
Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan
programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och
resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan
mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett
nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035.
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I detta behöver förutsättningarna ses över för hur kollektivtrafiken kan nå målet med att restiden mellan
närliggande kommunala huvudorter ska vara som längst 60 minuter.
Sedan målet om skattesubventioneringsgrad inom kollektivtrafiken sattes till 50 procent har de ekonomiska
förutsättningarna förändrats. I dag följs inte det uttalade målet. Region Jönköpings län behöver se över måltalet
för subventioneringsgraden av taxorna inom Länstrafiken till det kommande trafikförsörjningsprogrammet.
Prioriterat uppdrag:
Under 2020 ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för ett koncept som syftar till att öka andelen
som reser med kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Konceptet ska rikta sig till både de egna medarbetarna
och till länets företag, kommuner och organisationer. Målet ska vara att anställda ska kunna erbjudas
personalrabatt inom Länstrafikens kollektivtrafik. Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett
subventionerat värde av arbetsgivaren.
Prioriterat uppdrag:
Region Jönköpings län ska utreda resvanor hos studenter för att undersöka vilka resekort eller produkter som
används inom kollektivtrafiken. Kartläggningen ska ligga till grund för Länstrafikens kommande utbud.
Taxorna för ungdomskortet och seniorkortet ska vara kvar på 200 kronor oavsett indexuppräkning för övrig
prissättning inom Länstrafiken.
Tillgänglighet för alla
Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken.
Länstrafiken behöver ta hänsyn till människors olika behov både för att öka tillgängligheten generellt och för att
uppmana till ett mer hållbart resande.
Prioriterat uppdrag:
För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för att vidareutveckla
konceptet med anropsstyrd trafik. En förstudie ska genomföras. Framförallt är förutsättningarna för att resa med
kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i en jämförelse med mer tätbebyggt område. Boende på landsbygden
och i glesbygdsområden ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo och verka som i övriga länet. Om
konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan det innebära att anropsstyrd trafik kommer att ersätta
linjelagd trafik som har minskande reseunderlag.
Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala
tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och
planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och
de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om
ett järnvägsnät med hög kvalitet.
Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver elektrifieras. Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalstudie
för elektrifieringen och berörda kommunerna är involverade.
Prioriterat uppdrag:
Tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett värde som en del av ett sammanhängande järnvägsnät i södra
Sverige. Region Jönköpings län ska ta initiativ till ett samarbete med Region Halland med syftet att göra en
utvärdering av sträckan Värnamo-Halmstad.
Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur
trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att,
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inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer
med funktionsnedsättning.
Kollektivtrafik övergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför
kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel
till våra fordon.
Inriktningar 2020
• Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt
system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån
den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid
lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet
kommer att avvecklas under 2020.
• Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns 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, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits
av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.
Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping.
Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.
Inriktningar 2020
• Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta
med sträckningen Strandängen – A6.
• Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
• Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.
Regiontrafik
Inriktningar 2020
• Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020.
• Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra
Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
• Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i
enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 20222023.
• Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.

Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom
hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem
kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen
för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av
bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade
kostnader.
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I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken och anropsstyrd trafik kan
utvecklas och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Antal resor(tusental)
Sjukresor

Plan
2020
oför

Resultat
2017
165

Resultat
2018
133

Färdtjänstresor

oför

491

536

Närtrafik

oför

25

23

Totalt antal serviceresor

oför

681

692

Inriktningar 2020
• Etablering inför trafikstart september 2020.
Ambitionen är att hela sjukvårdsregionen ska ha en samsyn runt sjukresor. Merparten av Sveriges regioner har
redan digitala intyg. Ett digitalt intyg som ersätter dagens transportkvitton på papper skulle underlätta både för
kunder och vårdpersonalen samt är bra för miljön. Samtidigt som digitala intyg införs är det ett första steg för
vården att boka och följa upp en resa. För att införa digitala intyg kommer det krävas utveckling av systemen
både inom Region Jönköpings län gentemot HSA-katalogen och gentemot andra system såväl som från
systemleverantören.
Beräknad årlig kostnad: Till att börja med kostnad för systemutveckling och eventuellt konsulter. Kostnaden för
digitala intyg får beräknas i projektet (blir även en besparing).
Prioriterat uppdrag:
Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg
Prioriterat uppdrag:
Idag beställs en hemresa från sjukvården genom telefonsamtal och hämtningen sker i normalfallet inom en
timme. Ibland blir väntan lite längre då många patienter vill resa vid samma tidpunkt. Det är utifrån ett
kundperspektiv önskvärt att kunna avtala om tid för hemresa så att kunden kan gå och äta eller göra något annat
innan hemresan ska ske. Detta innebär trygghet för patienten som inte behöver känna oro för att missa hemresan.
Beräknad årlig kostnad: 1,8 miljoner kronor.
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av
kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår.
Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125
miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära
svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Målet för 2020 är 60%.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från
och med 2020.
För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt
utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken i
Jönköping, samt anskaffningen av nya Krösatåg tillförs en årlig resursförstärkning 2020-2023 om 25 mnkr per
år. Se sidan xx. De senaste åren har färdtjänstresorna ökat, vilket resulterat i högre kostnadsökningar än
beräknat. Resandeökningen beror bland annat på att regelverket har ändrats så att det nu är möjligt att åka
färdtjänst till vården. Viss del av resursförstärkningen 2020 används till att finansiera de senaste årens ökning av
färdtjänstresorna.
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2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är enförutsättning för att
bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa utan giltig biljett att
höjas.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik,
infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål,
framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken.

Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och
utveckling i hela Jönköpings län.

•
•

Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av
koldioxidekvivalenter minskar
i länet

Innovation och
företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.

•

Ökat företagande bland
kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per
1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i
länet

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i
länet stärks.

•

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid.

•

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och
partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar
utveckling på en global marknad.

•

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar.

•

Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

Internationellt samarbete

Verktyg för regional
utveckling
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•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Höjd formell utbildningsnivå i
länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings län
minskar
Andelen nöjda resenärer med
kollektivtrafiken ökar i hela
länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i
hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020
Antalet direktinvesteringar
ökar
Andelen exporterande
företag ökar

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar
genomförs

REGIONAL UTVECKLING

STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL
Utbildning

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål
• Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat
antal utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Antal sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)

Statistik

≥ 1,0

Statistik
Statistik

nytt mått
nytt mått

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Statistik

≥ 2,0

Resultat 2018

0,94

0,93

2,8

2,0

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål
• Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med
godkänd examen inom tre år.
• Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd examen
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Andel deltagare inom folkhögskolan som upplever att
de kunnat påverka, förändra och/eller förbättra under
sin studietid
Andel elever/deltagare som har sysselsättning (arbete
eller vidare studier) efter avslutade studier
(Naturbruksskolorna)
Antal samverkanstillfällen inom gröna sektorn

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Statistik

90 %

78 %

76 %

Statistik

85 %

81 %

94 %

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått
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Kultur

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål
• Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Publik Smålands Musik och Teater
– Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 70 000

75 335

70 121

Publik Smålands Musik och Teater
– utanför Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 30 000

28 080

30 111

Publik vid föreställningar för barn och ungdom
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar
eller annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för
Smålands Musik och Teater och Kultur och utveckling.

Statistik
Statistik

≥ 25 000
100 %

31 651
100%

24 968
100%

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Ekonomi i balans ANA nämnden
Egenfinansieringsgrad
– Smålands Musik och Teater

Ekonomisystem
Ekonomisystem

Inte överstiga budget
≥ 16,0 %

- 1,2 mnkr
16 %

-13,2 mnkr
16,0%

LÄNSTRAFIKEN
PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND
Strategiskt mål:
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder
Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor och
män index (NKI)l

Mätmetod
Kollektivtrafik
barometern

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

- alla länsbor

55 %

49 %

52 %*

- resenärer

65 %

59 %

63 %*

- prisvärdhet

50 %

48 %

44 %*

81 %

81 %

Allmän trafik

Serviceresor

ANBARO

85 %
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nytt mått

Andel tåg som går
enligt tidtabell

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Systemmätetal
Antal resor

Mätmetod
Biljettsystem

Mål 2020
Resandeökning 1,0 %
exklusive skolresor =
22,8 miljoner totalt*

Resultat 2017
22,4 miljoner

Resultat 2018
22,6 miljoner

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

Biljettsystem

9,2

9,2

9,2

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade:
År
Miljoner resor
2020: 22,1
2021: 22,7
2022: 23,3
2023: 23,8
2024: 24,4
2025: 25,0

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mätmetod
Ekonomisystem

Mål 2020
Inte överstiga budget

Resultat 2017
-33,2 miljoner kr

Resultat 2018
+0,6 miljoner kr

Kostnad/per resenärkm (serviceresor)

Planeringssystem

Inte öka mer än index

16:42 kr

17:15 kr

Skattesubventionsgrad allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

64 %

61,2 %

25
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KULTUR OCH REGIONAL UTVECKLING
Kultur
Kulturens egenvärde är absolut och en förutsättning för demokrati. Den ska därför ges stort utrymme
i samhället. Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor, men återspeglar
inte bara samhället. Genom kulturyttringar utgör den dessutom en förändrande kraft som bidrar till
att människor blir mer medvetna om sig själva. Kulturen är följaktligen både samhällsbyggare och
normbrytare. Därför är det viktigt att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.
Att satsa på kultur ska inte ses som en utgift utan en långsiktig investering. Vinsten blir högre än
insatsen. Kulturen är nämligen ingen liten sektor i regionen, dock tämligen odefinierad.
Regionen ska värna och främja ett rikt kulturutbud med en mångfald av uttryck med fokus på
geografisk och fysisk tillgänglighet. Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna
tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och mening och kan få människor
att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje
människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer
är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra
politikområden fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet
har betydelse för att stärka människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet
och kreativt klimat i en region och inte minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i,
ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och
rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och verksamheter. Ett rikt kulturliv och en
levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är attraktiv vid
företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer
bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler
jobb.
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål
och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen
och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Arbetet med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda
målgrupper, och utifrån en fördjupad analys på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för
medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar som kommunerna verkar i. Detta kan
också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings läns verksamheter,
kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer, studieförbunden samt universitet
och högskola. Det är också centralt att underlätta för barn och unga i hela länet att ta del av
kulturlivet.
En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas
att skapa bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera
och sprida kultur. För invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka,
liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings
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län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer
och olika uttryck. Även här spelar civilsamhället en viktig roll.
Prioriterad inriktning






Värna kulturens egenvärde
Stödja det fria kulturlivet på landsbygden
Arbeta med digitalisering inom kulturen
Stärk den lokala identiteten
Garantera medborgarnas möjligheter till tillgänglig kultur såväl ekonomiskt som
distansmässigt.

Kultursamordning
För att synliggöra regionens kulturliv, krävs en kultursamordnare som samlat kan ge en bild av dess
mångfald och rikedom. Detta material bör kontinuerligt uppdateras och göras tillgängligt för
regionens invånare. Underlaget kan även tjäna som överblick i en rättvis fördelning av stödjande
insatser. Därtill finns fördelar genom samordning med andra regioner i Regionsamverkan Sydsverige.
En kulturinventering behövs för att ta tillvara på alla fantastiska amatörer och kulturarbetare runt om
i regionen. Syftet med kulturinventeringen är att få en översikt kring alla lokala konsthallar,
amatörföreningar, utställare etcetera för att sedan inleda ett arbete med att lyfta fram och sprida
kunskap om all den kultur som finns i regionen. För att vässa det politiska arbetet kring
kulturutveckling och samordning skall ett kulturutskott inrättas under nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet.
Prioriterad inriktning



Fortsatt kulturengagemang inom Regionsamverkan i Sydsverige
Inrätta ett kulturutskott i nämnden

Kultur i vården
Projekt inom kultur i vården är av största betydelse. Kulturen har genom framgångsrika projekt i
regionen visat sig vara ovärderliga att genom sina olika uttryck ge förbättrad hälsa och välbefinnande
till olika patientgrupper. Dans, film, litteratur, bildkonst, teater, musik tillsammans med en god miljö
är hälsobringande och har ett stort egenvärde i sig. Digital teknikhjälp att nå ut i länet är ett gott
komplement. Vänsterpartiet vill att sjukhusclowner finns på alla tre sjukhusen i regionen. Ett annat
utvecklingsområde är bruket av VR-teknik som medför att patienter både kan uppleva bildkonst och
få naturupplevelser utöver sina fysiska möjligheter. En vision för detta ändamål ska tas fram.
Prioriterad inriktning




Utveckla konceptet kultur i vården
Arbeta för att heltidsanställda sjukhusclower
Satsa på att utveckla ett koncept med VR-teknik riktat mot patienter
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Smålands Musik och Teater
Det är nödvändigt att Region Jönköpings län stödjer kulturhuset Spira och Smålands Musik och
Teater i dess arbete med att utvecklas och att som regionteater nå ut i hela länet. Småland Musik och
Teater bör också samverka med regionens lokala grupper inom teater, dans, musik, opera och annan
musikteater.
Tillgängligheten är inte enbart geografisk, utan även ekonomisk. Det är av största vikt att biljettpriser
till Regionens utbud hålls i den nivå som gör det möjligt för regionens medborgare att ha råd med
återkommande teater- eller konsertbesök. Därför inleds ett arbete med att sänka biljettpriserna till
bland annat Spira. Dessutom måste kostnaderna för externa amatörer som vill nyttja kulturhuset
Spira ses över.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för
länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria professionella
kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda
intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Genom
teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är Smålands Musik och Teater den största
arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna
produktioner inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som grund.
Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin
regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra
professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att
ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett utbud. Detta säkerställs genom egna
produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser
med kulturinslag.
Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. Smålands Musik och Teater ska
prioritera möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i sina
hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och
högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad. Kostnader för resor
måste ses över tillsammans med kommunerna. En uppgörelse med kommunerna kring detta är
eftersträvansvärd eftersom skolornas ekonomiska möjlighet varierar och den del skolor ligger långt i
från Kulturhuset Spira. Skolor i utkanten får betala dyra resor till Spira medan skolor som ligger i
närhet till Kulturhusets Spira kan ta sig dig gratis. Det är alltså olika ekonomiska förutsättningar för
länets skolor att ta sig hela länets kulturhus.
Prioriterad inriktning






Ökad närvaro i länets samtliga kommuner
Ökad samverkan med det fria kulturlivet
Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner
Barn och unga
Träffa överenskommelse med länets kommuner angående kostnad för resa till Spira för de
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enskilda skolorna
Intensifierat arbetsmiljöarbete

Prioriterad aktivitet



Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en
övergång till flerårig bidragsgivning
Ekonomiskt tillgängliggöra föreställningar på Kulturhuset Spira

Barn och unga
I gällande kulturplan 2018-2020 framgår att Regionen är beredd till ett större åtagande än tidigare,
när det gäller samordning med kommunernas verksamheter. Här finns en fördjupad ambition för
barns och ungas upplevelser av kultur i samverkan med regionens kulturskolor. I grundskolan bör
elever ges strukturerade tillfällen till upplevelser av scenkonst enligt en trappstegsmodell som
anpassas till varje stadium. Satsningar på barn och ungas tillgänglighet och möjlighet att få tal del av
kulturupplevelser skall prioriteras. En viktig del i det är ett tätt samarbete med länets kommuner
kring transporter till kulturarrangemang samt att ett kontinuerligt kulturutbud erbjuds länets
skolelever vid fasta årsintervaller. I det arbetet skall elever få ta del av föreställningar men också
själva erbjudas att skapa och medskapa.
Prioriterad inriktning




Prioritera barn och unga
Ökat samarbete med länets kommuner och skolor
Möjliggör att barn och unga både får ta del av kultur samt att medskapa

Amatörsamverkan
Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan mellan amatörföreningar
och yrkesverksamhet inom dans, teater och musikverksamhet för att möjliggöra goda och likvärdiga
villkor för amatörföreningar i länet. I policyn bör beskrivning av bidragsformer lyftas fram och
förtydligas för att hitta nya vägar till amatörerna i regionen. Det inbegriper också förutsättningar för
amatörerna att vara på Spira till rimliga hyreskostnader. Regionen ska arbeta för ett nytt system för
kulturstöd skapas, där det tydligt ska finnas riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika
stöden samt att hjälp ges med hur dessa insatser ansöks. Stödet till kulturprojekt runt om i länet
behöver stärkas.
Prioriterad inriktning


Stärk möjligheterna för amatörföreningar och det fria kulturlivet att verka

Konst
Stora mängder konst finns i Regionens ägo. Dessa utnyttjas på många olika sätt. De hänger på väggar
i väntsalar och korridorer eller står som skulpturer i gröna miljöer. Åter andra har fått sina öden
beseglade och samlar nu damm i arkiv. Det finns många olika anledningar till att verk har arkiverats.
Det kan vara konstverk som är slitna eller förlegade, ansetts provocerande eller som historiskt vittnar
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om en svunnen tid. Det inte är lämpligt att ställa ut kontroversiella konstverk var som helst men
dessa alster kan vara intressanta att beskåda ur ett nytt perspektiv. Det är ett klokt
resursutnyttjande att på något sätt använda den konst Regionen har i sin ägo. Den har trots allt
oftast inköpts för skattemedel. Det skulle kunna handla om utställningar eller tillverkandet av en
förteckning som möjliggör för medborgarna att få betrakta dessa verk.
Prioriterad inriktning


Ta till vara och använd den konst som finns i regionens ägo på ett nyfiket sätt

Museer och arkiv
Länsmuseet i Jönköpings län ges medel att utveckla sin verksamhet, samt att de kan återupprätta sitt
tidigare framgångsrika arbete med länets skolor. Det är vår önskan att berörda parter bland annat
region och kommun skjuter till de medel som krävs för att klara av sitt uppdrag.
En rad större och mindre muséer inom Jönköpings län behöver inventeras och dess kulturarv och vår
samtid presenteras. Museet Vandalorums verksamhet i Värnamo räknas till de större, medan
Tällängskonsthall utanför Vetlanda hör till de mindre. I den kartläggningen torde Smålands
Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv vara behjälpliga.
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av
Jönköpings läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av
SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som
bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara
kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att utveckla och
förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella målen för
kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som
huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings
läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen
uppdateras med ett utvecklat regionalt arbete där fokus ligger på samarbete med länets kommuner.
Arkivens betydelse för demokrati och lärande kan inte nog mycket betonas. Det gäller såväl fysiska
arkiv som digitala och utvecklingen av e-arkiv. Här krävs en samordning, utveckling av innehållet och
ökad tillgänglighet.
Prioriterad inriktning



Återupprätta ett tätt samarbete med länets alla kommuner
Projekt som involverar skolungdomar prioriteras

Prioriterad aktivitet


Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild
satsning för barn och unga bland annat riktat till länets skolor
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Bibliotek
Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja litteraturens
ställning. Tillgängligheten innebär tillgång till bibliotek, medierna och information fysiskt och digitalt.
De är också viktiga mötesplatser. Länsbiblioteket ska stödja folkbiblioteken och deras filialer som
viktiga aktörer i detta arbete. De bör finnas i geografiska närområden och på sjukhus.
Vandringsleder – tillgänglighet
Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. Dessa två begrepp går
ofta hand i hand. Det är därför viktigt att Regionen är en medspelare i att rusta upp vandringsleder
och andra gemensamma miljöområden. Det är på många håll i länet ett underhållsarbete som
brådskar.
Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna som är Riksidrottsförbundets regionala gren, verkar i
Jönköpings län. Idrottskonsulenternas verksamhet i länet ska uppmärksammas. Särskilt stöd bör ges
till arbetet med barn- och ungdomsgrupper i samarbete med länets kommuner.
För att få ett väl förankrat kulturutbyte över hela länet har det skapats ett samarbetsforum mellan
kommunerna och Regionen. Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla
medborgare tillgänglighet till kultur. Att använda sig av tillgänglighetsbussar är bra. Regionen bör se
över möjligheten att köpa in en buss likt Solbussen i Region Kalmar län.
Prioriterad aktivitet


Se över restaureringsbehovet vid vandringsleder

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet
med modellen är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att
Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den
regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt
dokument som beskriver inriktningen för det regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–
2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra regionala aktörer och anger inriktning
för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser ska disponeras. Samtliga
verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. De
satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har uppföljningsbara
handlingsplaner. Det är viktigt att vi inte blandar ihop det fria kulturlivet med våra egna intuitioner
när det kommer till projektbidrag. Det är inte bra att regionens egna verksamheter konkurrerar med
det fria kulturlivet om samma bidragsmedel.
För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:




Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalité med både bredd och spets

8
105

Prioriterad aktivitet





Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner
avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik.
Utveckla samarbetet med länets skolor och kommuner
Tillgängliggöra föreställningar på Spira genom att sänka biljettpriser
Konstinventering för att sprida kunskap och synliggöra amatörer och konstarbetare i länet
utanför våra egna institutioner

Kultur och utveckling
Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar
strategisk för att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, bild och form
gestaltning, hemslöjd samt litteratur och regional biblioteksverksamhet
Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera
utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och länets
kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande.
Kultur och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet.
I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan
kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner,
civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av verksamheten.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region
Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och
länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling verkar utifrån
den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Prioriterad inriktning





Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet
Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i hela länet
Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet
Fokus på barn och ungas kultur

Prioriterad aktivitet



Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en
övergång till flerårig bidragsgivning
Se över så att inte regionens egna intuitioner konkurrerar som samma bidragsmedel som det
fria kulturlivet
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Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen
och arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt
perspektiv på det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap
behöver etableras inom Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EUsamarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom
de fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och
innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare
delaktighet i de globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt
utvecklas och företagens exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya
förutsättningar för små och medelstora företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som
underleverantörer eller som leverantör av specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter
blir alltmer beroende av de tjänster som säljs tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och
innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer därmed nya krav på näringslivet och samhällets
förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya
möjligheter. Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny
kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i
länet genom en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande
samarbeten samt frigöra utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till
fler affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län
har en politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och
lärosätena i länen driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som
arrangerar aktiviteter på skolor, arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU
och internationaliseringen för allmänheten. Bedömingen är att medlemskapet i AER och kostnaderna
för det överväger den lilla nyttan som finns med ett medlemskap baserat på erfarenheten hittills.
Därför påbörjas ett arbete med att avveckla regionens deltagande i AER.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan
göra delar av sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar
med. Samverkan sker inom ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har
internationellt utbyte vilket bidrar till Agenda 2030:s genomförande i andra länder.
Prioriterad inriktning




Avveckla medlemskapet i AER
Bredda det internationella samerbetet även utanför Europeiska unionen
Internationella samarbetet kring hållbarhetsfrågor skall vara prioriterade
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Regional utveckling
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att utveckla
en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens och
arbetskraft, som driver företag framåt och möjliggör investerar. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda
bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett
arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan
erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet. Region Jönköpings län spelar en
viktig roll som trygghetsnav.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och
bidra till näringslivets och regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att
möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet utbildningsplatser behöver bli fler både inom
yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i möjligaste mån. Samtidigt är det
viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation.
I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga
branscher. Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla
denna behöver förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya
affärsmöjligheter behöver tas tillvara och utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis
besöksnäringen. Tanken att eget företagande är ett reellt alternativ till anställning behöver planteras
tidigt hos länets barn och ungdomar.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av
bredband så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet
ska riktas på landsbygdens utveckling. Här utgör antagna livsmedels- och skogsstrategier viktiga
delar.
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och
starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan.
Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i
arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder samman regionen med
kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder möjlighet till effektivt resande.
Leda regional tillväxt och utveckling
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för
regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets
utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas
och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas.
Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen.
Den regionala utvecklings strategin skall behandlas på att nytt sätt efter önskemål från kommunerna
i länet. Målet är en utvecklingsstrategi som är mer greppbar och genomförbar. Med anledning om
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det föreslås att budgetdelarna kring den regionala utvecklingsstrategin skjuts fram till dess att beslut
har fattats i regionfullmäktige i augusti. Tillsvidare gäller de gamla skrivningarna från Vänsterpartiets
budget 2019 avseende detta stycke.
Prioriteringar inom tillväxt
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
också ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Prioriteringarna stämmer väl överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den
regionala utvecklingsstrategin. Utöver den nationella strategin ska det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet ur de tre hållbarhetsperspektiven.

Regional tillväxt
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det
regionala tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering.
Roller och ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala
utvecklingsansvarige leder och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i
länet. Regeringen trycker på att förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd,
medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation.
Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara
omfattande då dessa inom sina verksamheter ska verka för att målen i den regionala
utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära länsstyrelsen, näringslivet,
fackföreningsrörelsen och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling.
Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett
stärkt regionalt ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och
nationell nivå, däribland näringsliv, arbetarkollektiv, akademi samt det civila samhället, skapa
samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt,
utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk planering för att
uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna fatta strategiska och snabba
beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och
driva det regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar
förutsättningar för det goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom
arbete, att det motverkar socialt utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som
både är hälsofrämjande för invånarna och skapar ett stabilt skatteunderlag över tid.
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Prioriterad inriktning


För att genomföra det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget avseende såväl nationella
som regionala prioriteringar tillförs medel utifrån redovisade behov

Prioriterad aktivitet



Ta fram en finansieringsplan för Regionala utvecklingsstrategins genomförande
Tillsammans med arbetsmarknadens parter, industriföretag och andra aktörer skapa ett
industriråd med syfte att för framtiden utveckla och stärka den regionala industrin

Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa
pengar fördelas mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga
bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56 miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24
miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents medfinansiering ges till projekt som stimulerar
näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och internationellt samarbete. I alla
lägen är det viktigt att ekonomiska medel bara betalas ut i de fall där det finns ett tydligt syfte som
kan redovisas.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under
2020.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller
själv söka EU- eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det
regionala utvecklingsarbetet. Det finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande
systemet att regional utveckling i högre grad ska ta på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de
dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. För att detta ska vara möjligt
behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.
Prioriterad aktivitet


Efterfråga tydliga syften vid utbetalning där jämställdhet och hållbarutveckling är
prioriterade tillsammans med jobbskapande i länet

Prioriterad aktivitet




Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet
Förbereda nästa programperiod för EU:s samhållningspolitik
Noggrannhet och uppföljning kring utbetalade medel
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Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser
ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska
särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt
olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och
ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det
nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla
analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta
är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara det. Det behövs ett tätt samarbete
med exempelvis länets industri för att tillsammans klara av framtidens infrastrukturomställning samt
att säkra arbetstillfällen. Industrin i Region Jönköping är och förblir en stark sektor i Region
Jönköpings län.
Prioriterad inriktning


Samarbete med länets industriaktörer för att klara av framtidens infrastrukturomställning
samt för att säkra arbetstillfällen genom att tillexempel skapa ett industriråd

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men också det
hållbara arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser och att dessa
fördelas orättvist. Om alla människor skulle leva med samma livsstil och konsumtionsvanor som vi i
den rika delen av världen skulle det krävas flera jordklot. Därför är miljöproblemen och
klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk fördelning av jordens begränsade resurser.
Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme och ta sitt ansvar för en hållbar
utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår ekologiska bärkraft inte ska överskridas
och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer.
Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som genom
utarmning av jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som permanent har
skadat vårt gemensamma jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp än låginkomsttagare och
män har i alla inkomstgrupper större klimatpåverkan än kvinnor. Utvecklingsländerna drabbas
hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är de med lägst inkomst och kvinnor. Det är
därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte med även den mindre rika delen av
världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta ett stort ansvar för att minska utsläppen och
klimatanpassa sin verksamhet.
Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor statlig
investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en investeringsfond för gröna
investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på energieffektivisering. All elektricitet som levereras
till Region Jönköpings län skall uppfylla kraven för miljömärkt el.
Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara en aktiv
spelare tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett sätt att göra
detta är att satsa på förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns samtidigt som vi vid
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renoveringar och nybyggnation ser över lämpliga platser för solpaneler och solceller, de allra flesta
platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också beakta möjligheten att använda sig av
förnyelsebara material vid byggnation så som trä. Det finns aktörer i Sverige som är mycket bra på att
bygga i trä.
Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste
intensifieras. Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att barn
utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta till sig
kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även om det finns lokala mycket goda exempel.
För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter behöver vi på sikt göra satsningar på tåg
och kollektivtrafik. Satsningar på dessa områden bör alltid vara prioriterade framför exempelvis
flygplatser som är direkt kontraproduktiva i arbetet med hållbar utveckling. Vi rekommenderar att
digitala möten används som en del i att ersätta flyg. Men det statliga stödet som utgår via den
regionala transportplanen om 2,3 miljoner betalas ut till Jönköping Airport. I möjligaste mån behöver
stödet till Jönköping Airport slopas då det inte är förenligt med regionens miljöarbete. Men om
stödet ändå skall finnas kvar skall det öronmärks för hållbarhetssatsningar inom flyg. Vi anser att
internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal, så som CETA och
TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att
importerade sopor bränns i vår region.
Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra
livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin ambition att aktivt
skydda Vättern som dricksvattentäkt ifrån destruktiv expolatering och militärövningar. Sveriges unika
miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete
med att lösa miljöproblemen till nästa generation på nationell och lokal nivå. I detta måste regionen
gentemot riksdag och regering vara en stark röst.
Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är därför viktigt
att vi inte bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra framtidens produktion av
bland annat livsmedel så att regionen och riket inte behöver importera sådant som vi faktiskt hade
kunna odla på egen hand och därmed minska transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd
till det som är långsiktigt hållbart som exempelvis ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.
Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det växande
sopberget. Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och bekämpningsmedel måste
begränsas. Produkter måste vara enkla att återvinna och återvinningsstationer måste bli tillgängliga
för alla. Livslängden på många produkter måste öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina
arbetsplatser så hållbara och resursvänliga som möjligt.
Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och god
resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler miljöbilar
som använder förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere och flygresor
minimeras med hjälp av bättre utnyttjande av videokonferens- och datateknik. Insatser för att
minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel är viktiga.
Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen bör öka.
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Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer att
behöva både biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just
2030, men det finns också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAPanalys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och
indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera
hållbarhets-, miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna
handlingsplan ska också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att
besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030
nås och den hållbara utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energilän, att fossila råvaror fasas ut och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen
behöver minska och vi behöver verka för en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver
göras på länets natur och miljö. Inte minst vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg
behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten
av en väl fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att
attrahera och rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör
Jönköping University en viktig aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling.
Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett
aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda
2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska
produkter en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna naturbruksskolorna
producerar volymer av både kött och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och/eller
egen förädling och användas i de egna verksamheterna.
Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt
dricksvatten från Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med alla till
buds stående medel skyddas från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel.
Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att skydda
Vättern från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som skjutfält för
provning av Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att samöva med
utländska stridskrafter för skjutövningar vid Karlsborg.
Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort antal
raketer ned i Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid och i
kommande framtid. Här finns andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen ska även till
se att inga plaster kommer att nå Vättern från exempelvis konstgräsmattor då de bidrar till ökade
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halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i näringskedjan. Här krävs ett stort arbete
tillsammans med kommunerna
Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt Vättern.
Här ser vi att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.
Prioriterad inriktning






Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla
alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt
och hållbart län.
Solpaneler på regionfastigheters tak, det finns nästan inga dåliga tak bara dåliga ursäkter
Arbete med hållbar utveckling kopplat till folkhälsa
Region Jönköpings län skall bli känd som den gröna regionen och förtjäna det
Utbyggnation av hållbar infrastruktur

Prioriterat aktivitet



Arbeta för att utveckla de gröna näringarna
Arbeta för att aktivt skydda Vättern och andra viktiga vattentäkter från kortsiktig
exploatering

Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering,
bostadsplanering och dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men
även frågor som vattenförsörjning och en ihärdig planering av samhället ur ett klimat, kris och
katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna
tillhandahålla möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens
möjligheter kan det livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOCkurser (Massive Open Online Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området
gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning.
Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar
utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader,
landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan
även landsbygden är idag starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett
medvetet arbete med arkitektur, form och design är en grundläggande förutsättning för att
åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande
samverkan och samplanering mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och
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boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor
betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva
livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika
kommuner förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret
på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas
ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan
mellan nivåerna och genom att koppla samman den regionala planeringen med de kommunala,
stärks de enskilda kommunernas utveckling och regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar
utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk planering. Genom regional översiktsplanering
går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I mer
glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka underlaget
för olika typer av service och tjänster.
Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den
tionde största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik
strategisk position i Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan
storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest
dynamiska småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem.
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka
kopplingen mellan stad och land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är
digitaliseringen och infrastruktur för denna central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva
miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. Samordningen mellan insatser och
åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö och energi, fysisk
planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och
kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet.
Infrastruktur knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad
befolkning, förbättrade möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form
av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela
länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik –
också över länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men
utvecklingen av transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor
behöver få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för
tillverkningsindustrin, och persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart
transportsystem behövs också ett utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar
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också förutsättningar för besöksnäringen. För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl
det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor
för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla
ett hållbart transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som
är fri från fossila bränslen behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och
kollektivtrafik behöver stärkas och att godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg
och till sjöss i stället för på väg.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet
med en hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik.
Samhällsplaneringen måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur
innebär en möjlighet att utveckla innovationer som kan leda till regionförstoring och
regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik. Något som
särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter. Staten lägger mer pengar än någonsin på
järnvägsunderhållet utan att det märks. Det beror på upphandlingssnurror och dyr juridik. I remissen
till staten på området bör rösten från Region Jönköpings län vara glasklar, återförstatliga
järnvägsunderhållet.
För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en
ny regional transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033.
Sverigeförhandlingarna kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i
Jönköpings län, lämnade sin slutrapport i december 2017. Det nationella beslutet kring
höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett vad som händer med
höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort.
Flygplatsen och flygtrafiken är möjligen av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och
behovet av flygtrafik måste ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt
behöver dock, både flygplatsen och flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till
länets hållbara utveckling. Tills denna utveckling är uppnådd är dock klimatutmaningen allt för viktigt
för att bortse ifrån. Därför skall de medel som idag betalas ut till Jönköping Airport strypas till dess
att de kan redovisa att varje krona i bidrag från regionen går till satsningar för att göra flygplatsen
mer hållbar. Tillsvidare tilldelas Länstrafiken medlen istället för satsningar på landsbygden.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället
och därmed för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till
kompetensutveckling och kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av
god samhällsservice samt hantera samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för
en attraktiv och levande landsbygd. Framtida välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl
utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att arbetsmetoder ska kunna
effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.

19
116

Prioriterat uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den
regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå
målen i den regionala digitaliseringsstrategin.
Tillgång till kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv
boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och
apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor potential att
utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.

Kollektivtrafiken
Regionen skall verka för jämlika kommunikationer i hela regionen. Likaså är det viktigt att ha en
ungdomsstrategi kring åldersgränser och taxor. Ungdomar är en stor resandegrupp. En
attitydförändring måste ske när det gäller inställningen till åka kollektivt. Här är det populära
ungdomskortet en mycket bra början. Vi tror också att seniorkortet kommer att visa sig vara en
lyckosam satsning. Det skall vara ett enkelt och billigt alternativ att välja kollektivt resande för
medborgarna oavsett var i länet man bor och arbetar. Att satsa på det kollektiva resandet är
framtiden och det som utvecklar länet på ett hållbart sätt. Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för
alla och funktionsnedsattas behov skall tillgodoses. Tidtabellssamordning och trygghet är viktigt
liksom att utveckla kollektivtrafiken genom möjlighet till anropsstyrning. Den särskilda
kollektivtrafiken ska ha stora krav på sig i dessa avseenden. En utflyktsbuss för personer med
funktionsnedsättning som kan användas i hela länet är en satsning på hälsan för dessa grupper. För
resenärerna är trygghet, säkerhet, punktlighet och pris är helt avgörande. Region Jönköpings län
skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till flygplatsen i Jönköping. Omstödet ändå skulle
bli kvar bör det övergå till att vara ett öronmärkt stöd kopplat till hållbarhetssatsningar inom flyg.
Regionen skall som kortsiktigt projekt införa avgiftsfri kollektivtrafik på särskilt utvalda sträckor när
låg resandegrad råder. Det långsiktiga målet är nolltaxa. Detta för att stimulera det kollektiva
resandet samtidig som där är förknippat med små kostnader eftersom självtäckningsgraden på dessa
sträckor i praktiken kan vara lika med noll. Att inte belasta miljön med plastkort eller förarna med
kontanthantering bör premieras inom kollektivtrafiken. Därför bör biljetter köpta via mobiltelefonen
subventioneras i minst samma utsträckning som reskassakorten. Järnväg är en central fråga både
inom miljö- och transportområdet.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att säkra att framtidens generationer och företag har
tillgång till ett ordentligt och snabbt järnvägsnät. Därför är nya stambanor med
höghastighetskapacitet en viktig del i byggandet av framtidens infrastruktur.
Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kan bli bättre och mer kostnadseffektiv. Men utsikterna för
att lyckas med en sådan framtidsvision inom ramen för dagens upphandlingsbaserade modell är små.
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För att framtidens kollektivtrafik skall bli både bättre och mer kostnadseffektiv krävs stora
förändringar och stort politiskt mod.
Den otvivelaktigt viktigaste förändringen i jämförelse med nuvarande modell är att tag steget och
driva kollektivtrafiken i egen regi. Men det är inte alldeles enkelt att ta sig ur en trasslig och ineffektiv
upphandlingsmodell, det råder ingen tvekan om det, och det förstår vi. Självklart skall vi vara
avtalstrogna och förbli en stabil aktör. Därför ska naturligtvis redan genomförda upphandlingar och
slutna avtal få löpa ut innan övergången till egen regi verkställs. Inom vissa nät är vi dessutom inte en
ensam aktör utan samarbetar med andra regioner. I dessa fall är vi naturligtvis inte allsmäktiga och vi
kan inte allenarådande bestämma formen för regin. Men i dessa sammanhang blir Region Jönköpings
län en tydlig förespråkare för att kollektivtrafiken skall drivas av regionerna istället för externa
upphandlade operatörer. För att lösa detta kan ett gemensamt dotterbolag skapas tillsammans med
våra samarbetspartners.
Det är centralt att arbeta med kollektivtrafiksutbyggnad på landsbygden. Det är ekonomiskt
frestande att dra ner på lågt utnyttjade sträckor på landsbygden, men det är inte försvarbart ur ett
klimat- och miljöperspektiv. Vi behöver att fler människor på landsbygden åker kollektivt, inte färre.
Inom kollektivtrafiksbranschen är stabilitet och trygghet bärande faktorer för både resenärer och
näringslivet. Medarbetarna måste trivas med sitt arbete om det skall göra ett bra jobb och
resenärerna måste kunna lita på att de kan ta sig till sitt arbete i tid. Därför behöver kollektivtrafiken
engagerade förare och bra servicepersonal. Då är det av ytterska vikt att vi erbjuder medarbetarna
anställningstrygghet och delaktighet och skonar dem bekymmer som kollektivavtalslöshet och
darriga personalövergångar. Det är faktiskt ytterst en fråga om demokrati och vanlig allmän hyfs.
Rent principiellt bör kollektivtrafiken ägas och drivas i egen regi. Det är synnerligen ineffektivt och
oförsvarbart ekonomiskt att under rådande premisser upphandla operatörsdelen i kollektivtrafiken.
Men ibland gäller det att finna sig i det läge som står till buds och eftersom kollektivtrafikens
operatörsdel för tillfället upphandlas i vår region och drivs av en extern part anser Vänsterpartiet det
nödgat att ställa tydliga krav och strukturera upp våra kriterier värdigt en offentlig aktör. Därför
föreslår vi nu att regionen i framtiden ställer krav på kollektivavtal och personalövergång vid
upphandling av kollektivtrafik. Under en stor del av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen
har den juridiska situationen varit minst sagt otydlig. Trots det har flera regioner och kommuner ändå
ställt sådana krav vid upphandling utan att de behövt bestrida någon överklagan. Dalarna, Umeå och
Kalmar är några sådana exempel.
Det är viktigt med trygghet på arbetsmarknaden och som köpare av tjänster bör vi inte medverka till
social dumping. Att ställa dessa krav av operatörerna vid upphandling gör det också svårt för dem att
göra sig av med anställda som varit obekväma, fackliga, har småbarn eller har varit mycket sjuka. Nu
står det alltså klart att vi får ställa dessa viktiga och tydliga krav när vi upphandlar kollektivtrafik. Då
återstår bara att se om vi i regionen vill det eller inte.
Vi ser dagligen hur biltrafiken korkar igen städer i Sverige. Miljön blir lidande och luftkvalitén blir
sämre. Det görs en hel del satsningar på att förbättra framkomligheten för trafiken, med blandat
resultat, och man ser hur nya lösningar dyker upp som ofta upplevs som bestraffningar för bilisten.
Det kan genomföras en hel del lösningar, ta bort parkeringsplatser, dyrare parkeringsavgifter, sänkta
hastigheter, stänga av gator men det är bara bestraffande lösningar. Bättre vore om man kunde höja
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motivationen för bilister att använda kollektivtrafiken i stället. Vänsterpartiet har en lösning på
problemet som kan upplevas som positiv av alla parter. Jönköpings kommun har byggt mycket fina
pendlarparkeringar som borde användas mer men något bromsar upp ett brett användande av
platserna.
Det regionala och interregionala tågnätet är viktigt för vår region. Det är därför viktigt att hänsyn tas
till dessa banor, inte minst när det gäller underhåll och resursfördelning. Exempel på sådana sträckor
är HNJ-banan och Vetlanda-Nässjö.
Region Jönköpings län skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till flygplatsen i Jönköping.
Om stödet ändå blir kvar skall det öronmärkas för hållbarhets satsningar vid flygplatsen. Regionen
skall som projekt införa avgiftsfri kollektivtrafik på särskilt utvalda sträckor när låg resandegrad råder.
Detta för att stimulera det kollektiva resandet samtidig som där är förknippat med små kostnader
eftersom självtäckningsgraden på dessa sträckor i praktiken kan vara lika med noll. Att inte belasta
miljön med plastkort eller förarna med kontanthantering bör premieras inom kollektivtrafiken.
Därför bör biljetter köpta via mobiltelefonen subventioneras i minst samma utsträckning som
reskassakorten. Samtidigt är det viktigt att möjligheten att betala ombord finns kvar för de som
behöver det. Järnväg är en centralfråga både inom miljö- och transportområdet. Vi måste göra allt
som står i vår makt för att säkra att framtidens generationer och företag har tillgång till ett ordentligt
och snabbt järnvägsnät. Därför är nya stambanor med höghastighetskapacitet en viktig del i
byggandet av framtidens infrastruktur. Men en lika stor utmaning är att underhålla den järnväg som
redan finns på plats. Staten betalar idag mer än någonsin för järnvägsunderhållet men har aldrig fått
så lite valuta för pengarna. Det tyder på att staten bör återta järnvägsunderhållet i egen regi genom
exempelvis det gamla Banverket. Regionen måste aktivt lyfta det bristande järnvägsunderhållet för
att sätta press på de statliga myndigheterna.
Framtidsinriktade uppdrag






Ett långsiktigt arbete för att bereda nolltaxa i kollektivtrafiken upprättas
En långsiktig plan tas fram för att överta buss- och tåg i region- och samregional regi
Goda förbindelser mellan stad och land fodras och planering för detta skall göras
En översikt om pendlingsmöjligheter till stora arbetsplatser med kollektiva färdmedel tas
fram
Aktivt lyfta bristen av adekvat järnvägsunderhåll gentemot staten

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till
arbete, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men
också utanför. Det skapar utveckling och attraktivitet. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken är
välutbyggd även på landsbygden och att priserna är låga. På sikt bör nolltaxa råda och
kollektivtrafiken drivas i egen regi.
Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS
2010:1065). Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska
marknadssegment får etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett
regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig
finansiering.
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Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där
förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande
trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge
förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar för en
utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser där stråk utvecklas, kan få
tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och kollektivtrafik eller cykeloch kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:





Skapa möjligheter till arbets- och studiependling
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län
Garantera ett grundläggande trafikutbud
Underlätta resor med flera färdmedel

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig
och hållbar utveckling. För att på sikt nå dit krävs att kollektivtrafiken drivs i egen regi.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre
revidering gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under
2019 och beräknas vara klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den
regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan
bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har
genomförts i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter, myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det
regionala trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga
målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde
Resande

Mål till 2025

Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid
ha en skattesubventionsgrad på cirka 50
procent

Miljö

25 miljoner resor per år inklusive
skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkortsresor jämfört med 2011

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel Trafikens totala
energiförbrukning/km ska minska med
minst 25 procent
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Prioriterat uppdrag:
Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i
samhället sedan programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras
arbetsmarknadsregionerna och resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på
att växa fram genom ökad samverkan mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för
trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och
omfattar tiden fram till 2035.
Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns
ambitioner samt av banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling.
Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket
viktigt att planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och
järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin fordonsflotta
inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå
och planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Grundsynen är att regionen skall se till att det finns tågförbindelser till samtliga kommuner i länet och
att tågen skall vara tillförlitliga.
Prioriterad inriktning




Säkerställ långsiktigt tågförbindelser till samtliga av länets kommuner
Aktiv pådrivningsarbete med att elektrifiera länets alla sträckor inklusive Vetlanda – Nässjö
Ställ tydliga krav på adekvatunderhållsarbete samt efterfråga statligt övertagande av allt
underhållsarbete vid järnvägen

Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst)
och det finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar)
liksom hur trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är
det särskilt viktigt att, inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som
finns bland sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Kollektivtrafik övergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna.
Aktiv marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra
information till resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner.
Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad
gäller drivmedel till våra fordon.
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Inriktningar 2020
Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Eftersom detta inte har
förankrats med de människor som berörs mest av besluten förordar Region Jönköpings län ett omtag
där synpunkter kan hämtas in och värderas från bland annat pensionärsorganisationer.
Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med
syfte att förenkla resandet över länsgräns 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,
även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits av respektive län under 2019
och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet som kan bli något fördröjt
på grund av omtaget med biljett- och betalsystemet.

Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende
stadstrafiken i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på
stomlinjerna, en helt ny stomlinje samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att
förbättra framkomligheten i trafiken. För att genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i
Jönköping.
Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.
Inriktningar 2020
 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya
elbusslinjen 17 starta med sträckningen Strandängen – A6.
 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.
Regiontrafik
Inriktningar 2020
 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020.
 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet
med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig
fordonsflotta i enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen
kommer att börja levereras 2022-2023.
 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och
Trafikverket.
 Långsiktig vision om övertagande av trafiken i egen regi tas fram
Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna
inom hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor
med fem kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av
högkostnadsskyddet. Ersättningen för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade..
Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade
kostnader.
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I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och
vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.
Antal resor(tusental) Plan
2020
Sjukresor
oför
Färdtjänstresor
Närtrafik
Totalt antal
serviceresor

oför
oför
oför

Resultat Resultat
2017
2018
165
133
491
536
25
23
681
692

Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande
resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En
utbyggnad av närtrafik i hela länet ger förutsättningar för att disponera om resurser från områden
med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart
kommande budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019
resursförstärkningar på drygt 125 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar
möjliggör olika åtgärder som exempelvis trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som
gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära svårighet att nå målet skattesubventionsgrad
på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Det beslutade målet för 2020 är 60 %. En långsiktigplan för
att införa nolltaxa skall tas fram och strävansmålet blir därmed 0 % över tid. Detta är ett långsiktigt
med nödvändigt framtidsarbete.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft
kommer sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar.
Förlängningen av trafikavtalet i Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med
helårseffekten att kräva utökade resurser från och med 2020.
För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en
fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En årlig resursförstärkning tillförs 2020-2022 för
uppstart av nya linjer och eller utökad trafik på befintliga linjer. Merparten av resursförstärkningen
kommer gå åt till stadstrafiken i Jönköping och de i avsiktsförklaringen beslutade trafikförändringarna
som träder i kraft i juni 2021.
2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken gör att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
Indexutvecklingen ser ut att vara nödvändig vid tidtabellsskiftet i december 2019. Men eftersom en
det är viktigt att hålla ned priserna för kollektivresande och på sikt påbörja ett arbeta med nolltaxa
föreslås att biljettpriserna inte räknas upp med index. Istället kompenserars budgeten med medel i
enlighet med budgetdirektivet när budget fastställs i regionfullmäktige.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga
prisförändringar.
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Prioriterade åtgärder



Inga prishöjningar inom kollektivtrafiken 2020
Budgeten förstärks istället med andra medel i enlighet med direktivet när budget tas av
regionfullmäktige

Företagande och innovation
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för
att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd
och en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets
konkurrenskraft och för en miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i
hela länet. Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark
byggkonjunktur samt god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge
i Jönköpings län även om vissa tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort
både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största
hindret för utvecklingen av länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången
till denna bland personer som står till arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det handlar om att få fler ungdomar att välja ett
yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar samt
att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar anpassade efter
arbetsmarknadens behov, även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen
högutbildade i länet ökar. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg
utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och
många företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör
en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven
näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala
efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion
med låga utsläpp till luft, mark och vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos länets näringsliv låg,
under snittet för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv,
offentlig sektor, akademi och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar
förändrad och förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade
kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska
orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid.
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De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering och
innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och hur
förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
Näringsliv
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och logistik
är en stark och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta andel
förvärvsarbetande. Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och
företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och utbildning lägst i landet. Även hotell- och
restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom
modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och
som samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och
additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för att klara
konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljö- och klimatteknik
nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft kraft att
strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella
revolutionen kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer
tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och
skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar samman
maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en fullständig transformation inom
en närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att
beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av
transportsektorn minskas och en energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska
mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa fungerande ekosystem och därmed de
ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar
länets företag för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är
starkt beroende av de globala värdekedjorna.
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har
utvecklats till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från flera kommuner
utifrån länets unika läge.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i
enlighet med strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora.
Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt
avstånd från norra Europa, varifrån många turister som besöker Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av
de värden som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på
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upplevelse- och besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett
ökat fokus på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande
medelklass och länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en
dubblerad livsmedelsexport. Detta behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida
livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och
köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla frilandsodlingen är goda. Att utveckla
konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är angeläget. Genomförande
av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos länets
landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera
nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi,
konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt
upplevelsebaserat lärande. Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och
kreativitet representerar viktiga näringar. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa
aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt
att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.
Här är bland annat länets folkhögskolor viktiga aktörer.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det
förändringar i näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som
alternativ till en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta
medborgare och patienter vilket skapar förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt att stödja och serva invånarna. Region
Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och välfärdstjänster och har
potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För
att lyckas behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av
möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna
omställningen. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda arbetet med att
digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på kompetens och det världsledande
kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, nya
sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är
avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och
biobaserad ekonomi.
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Företagsklimat
För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen
nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är
en trend som behöver vändas. Samtidigt är det viktigt att företagen består och att de är starkt lokalt
förankrade. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att
företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden
måste tas tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att
utveckla sina idéer och sina företag. Möjligheterna att driva företag på landsbygden behöver stärkas,
inte minst genom infrastruktursatsningar.
Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling,
underlättande av socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på
området. Även ungdomar behöver tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder
möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till ett antal
insatser som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det
samlade främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi
företagspartner AB, Science Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och
Smålands Turism AB. Verksamhets- och ägarbidrag ska bidra till att uppnå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.
Prioriterade inriktning




Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen i näringslivet och i offentlig sektor när det
inte sker på bekostnad av annan verksamhet och när det inte sätter behovsprincipen ur spel
Regionen ska främja socialt företagande, föreningsengagemang och demokratiarbete

Prioriterad aktivitet



Genomföra branschvisa framtidsanslyser tillsammans med näringslivet i länet som underlag
för handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft
En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet
av handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Region Jönköping län står precis som många andra inför stora kompetensförsörjningsproblem. Det är
helt enkel väldigt svårt att rekrytera den personal som behövs. Det har inneburit nedstängningar av
vårdplatser, vakanta platser och en vård som inte alltid är patientsäker. Detta är en av de största
utmaningarna som region står inför. Det krävs ett mångfacetterat och målinriktad arbete för att klara
av den utmaningen. Det är ibland olika vad som krävs av en arbetsgivare för att attrahera personal i
tillräcklig utsträckning. I vården handlar det ytterst om arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighet, lön och
chansen att påverka sin egen arbetssituation.
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Ett sätt att arbeta på är att regionen underlättar för etablerandet av utbildning av professioner som
visjälva har brist på. Ett bra sådant exempel är tandläkarutbildningen. Dessutom måste regionen
arbeta för att utbildningar som redan finns i länet blir mer attraktiva. Men det är en utmaning att
locka de bästa utbildarna till länet eftersom spetsen ofta vill vara knutna till de traditionella
universiteten.
En del utbildningar bör dessutom finns på flera orter i länet, men också genom att skapa mer
möjligheter att utbilda sig och arbeta hemifrån, men med detta krävs en fungerande och bra internet
uppkoppling som fungerar i hela länet. En försättning är att region har goda relationer med utbildare
i länet, inte minst Jönköping University. Vi måste ta tillvara till hela samhällets kompetens och
erfarenhet oavsett bakgrund, kön och härkomst om vi ska säkra välfärden och den sociala
sammanhållningen.
Att förstärka partnerskap mellan skolan och arbetsliv är en grundläggande förutsättning för en väl
fungerande arbetsmarknad. Att få mer praktikplatser till vården är också viktigt. Inte bara för
högskolestudenter utan också för grundskole- och gymnasieelever.
Idag har regionen svårt att rekrytera biomedicinska analytiker eftersom utbildningen är
naturvetenskaplig men samtidigt inbringar en relativ låg lön. Det är ett allvarligt problem inte minst
eftersom regionen då istället tvingas anställa annan personal som inte är bäst på att tolka och
analysera ett resultat. Andra bristyrken i regionen är bland annat sjuksköterskor, undersköterskor,
tandsköterskor. Det är viktigt att regionens personalpolitik är ett fördömme för andra arbetsgivare
Ett annat sätt att tackla kompetens- och försörjningsbristen är utbilda och verifiera utbildningarna
hos de människor som kommit till Sverige under de senaste åren. Det finns mängd av resurser som
nu går till spillo för att de har inte få den chansen att vissa sina kunskap. Här måste regionen dra
lärdom från det föredömliga arbetet som gjorts för läkare vid Nässjö utbildningscentrum. Nässjö
utbildningscentrum är ett föredöme i arbetet med kompetensförsörjning och deras metod och
arbetssätt skulle kunna göra nytta på fler ställen i länet, framförallt om liknande program togas fram
även för andra yrkesgrupper. Region ska utreda möjligheten till att expandera det arbetet som görs
på Nässjö utbildningscentrum till fler delar av länet samt riktat mot andra yrkesgrupper än enbart
läkare.
Det finns stor kunskap och kompetens hos människor som på grund av en funktionsnedsättning inte
har kunnat få anställning i regionen. Här måste ett arbete till för att tillgänglighetsanpassa våra
arbetsplastser. Det är inte rimligt att hinder som lätt kan byggas bort hindrar så många människor att
komma in på en arbetsmarkand som skriker efter mer kompetens.
En viktig förändring som genomförts de senaste åren i Region Jönköpings län är satsningarna på
heltid och tillsvidareanställningar. Tryggare arbeten ger också en mer produktiv och kvalitetssäker
arbetsmarknad.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar
individers behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och rätt till omställning. Det ställer också
krav på utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och
anpassa insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför
arbetsmarknaden men också digitaliseringens möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela
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arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder eller
boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också
avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet. Arbetet med
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Prioriterade inriktningar




Förbättrat samarbete med högskolan och andra utbildare
Utökade möjligheter till praktik för grundskole- och gymnasieelever.
Region som arbetsgivare måste förstärka och säkerställa medarbetares arbetsmiljö , genom
att ge de möjlighet till undervisning i arbetsmiljöfrågor för båda chef och medarbetare.

Prioriterad inriktning



Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för
kompetensförsörjningen i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av
arbetskraft. En generell höjning av länets relativt sett låga formella kompetensnivå är också av
central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Det är också viktigt att fler av länets
ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter traditionella programval utifrån kön. Region
Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän för att möjliggöra att ungdomar
kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera
perspektiv. De kan bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att stärka
det svenska språket och av att få bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också en resurs för att
förbättra integrationen och för att försörja regionen med personal. Folkhögskolor och studieförbund
arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och verkar för ett livslångt lärande.
Dessutom är de viktiga ur en demokratisk aspekt då det alltid har varit viktigt inom folkhögskole- och
studieförbundsrörelsen.
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning,
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och
Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University
får tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att
långsiktigt försörja länet med relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och
för att höja den formella kompetensnivån i länet. För regionens utveckling är det också angeläget att
verka för att Jönköping University får universitetsstatus.
Prioriterad inriktning




Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på
arbetsmarknaden ska utvecklas
Utbildningsvalidering för fler yrken
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Prioriterad aktivitet



Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med
kompetensförsörjningen för näringslivets och offentlig sektors behov.
Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos
gruppen inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort
utbildningsbakgrund och personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan
negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikesfödda än i gruppen inrikes födda.
Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans med invandringen, ett
nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta branscher i
länet. För att maximera detta tillskott krävs ett aktivt arbete med att få den nya arbetskraften i
utbildning och arbete. Utmaningen gäller framförallt gruppen utrikesfödda kvinnor eftersom de står
längst ifrån arbetsmarknaden.
Prioriterad inriktning






Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller
företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och
de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer
såsom kooperationer och sociala företag.
Regionen skall särskilt arbeta för att få fler utrikesfödda kvinnor i utbildning och arbete
eftersom den gruppen står längst ifrån arbetsmarknaden.

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett
nationellt program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande och
entreprenörskap i olika former. Det krävs också dialog med industriföretagen i regionen kring vilken
kompetens de behöver.
Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner,
huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.
Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen
för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022.
Avtalet har kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023.
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Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet
för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter.
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna
ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en
branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram
till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och
uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas.
Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är
naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra
som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
Prioriterad inriktning


Naturbruksgymnasierna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer.





De ska bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns
medarbetare/chefer
Ett arbete med grön rehabilitering inrättas och möjligheten att arbeta med djur- och naturbaserad
rehabilitering



Prioriterad aktivitet



En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför 2020 och ny
samverkansperiod med kommunerna
En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas
fram.

Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en
viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa
bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans
speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper,
intressen och behov hos deltagare. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna
linjen, som främst är avsedd för dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning.
Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort utbildning, deltagare med
utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen finansieras
huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som
innebär kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är
också en resurs för regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av
regional utveckling.
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Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet
fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga
förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Prioriterad aktivitet


En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram

Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att
utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som
driver företag och som investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera
bra boende med bland annat arbete, service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer
som både kvinnor och män vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är
viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans som människor och företag kan erbjudas
attraktiva miljöer. Civilsamhället och näringslivet kan dock aldrig ersätta den offentliga välfärden.
God tillgänglighet till arbetsmarknad, offentlig service, kultur och naturupplevelser samt
fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade
kulturupplevelser, odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men också
förutsättning för ökad turism, arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor
och företag. Utifrån ett attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings
län på alla sätt bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att
möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer
för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med
andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring
frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an
utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom
att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. Länet har stora
möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på
innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan
erbjuda hållbar tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till
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en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och
kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och
rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång med många utvecklingspotentialer.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel
mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla
natur- och kulturmiljöer.
Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna
testbäddar och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer
och genom sin verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika
event. Det finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att
potentialen ska tas tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för
besöksnäringen som cykel-, vandrings- och ridleder.
Prioriterad inriktning






Regionen ska vara en viktig aktör vid arbetet med så kallade servicehus på landsbygden där
offentlig service är en viktig del
Infrastruktursatsningar på landsbygden är avgörande
Tågförbindelser till samtliga kommuner skall garanteras
Ta till vara på det kulturarbete som för de allra flesta sker i skymundan och ge arbetet luft
under vingarna
Vara aktiva i arbetet med att se till att även landsbygdsskolor kan ta sig till exempelvis Spira
till likvärdiga kostnader som skolorna i Spiras närhet

Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största
vikt att skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att
attrahera människor till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet
lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det
handlar om faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av
avgörande betydelse om det finns tillgång till konserter och andra typer av kulturevenemang i
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande befolkning ska uppleva
länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas som
attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler
ska vilja flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen
och kultur, kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och
fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och
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innovationsförmåga. Kulturens och fritidens betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en
långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
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Prioriteringar, indikatorer och systemmätetal
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA),
samt Trafik, infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter
anges strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning
och kultur och Länstrafiken. Följande indikatorer behöver uppdateras löpande när beslut om
inriktningar och övergripande dokument fastställs i fullmäktige så som bland annat den regionala
utvecklingsstrategin.
Hållbar utveckling

Innovation och
företagande

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar
utveckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och
utveckling i hela Jönköpings län.



Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.









Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

Internationellt samarbete

Verktyg för regional
utveckling

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett
arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och
varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv samt till att
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.



Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och
implementering av offentliga digitala tjänster och ett
ökat serviceutbud på landsbygden; främja
utvecklingen av koldioxidsnåla och energieffektiva
infrastrukturer och transporter, samt förbättra
förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och
fritid. Digital exkludering skall motverkas.



Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten
och partnerskap i Sverige och andra länder för en
hållbar utveckling på en global marknad.
Medlemskapet i AER slopas. Regionen behöver
arbeta för samverkan även utanför den Europeiska
unionen.



Region Jönköpings län leder det regionala tillväxtoch utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska
satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar. Kultur och demokratisatsningar på
landsbygden är nödvändiga.
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Ökad måluppfyllelse i
BRP+
Utsläpp av
koldioxidekvivalenter
minskar i länet
Ökat företagande bland
kvinnor och utrikesfödda
Ökat antal nya företag per
1000 invånare och färre
företag skall lägga ned eller
flytta ifrån regionen
Förbättrat företagsklimat i
länet och mer demokrati på
arbetsplatserna
Höjd formell utbildningsnivå
i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal
Demokratisering av
arbetsplatserna
Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings
län minskar
Andelen nöjda resenärer
med kollektivtrafiken ökar i
hela länet
Deltagandet i kulturlivet
ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020
Antalet direktinvesteringar
ökar
Andelen exporterande
företag ökar

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar
genomförs

Utbildning
Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål


Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på naturbruksprogrammet
och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och
arbetsmarknadens behov.

Framgångsfaktor: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)

Statistik

nytt mått

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Statistik

≥ 2,0

2,8

Resultat 2018

2,0

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål
 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd
examen inom tre år.
 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd examen
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Statistik

90 %

78 %

76 %

Statistik

85 %

81 %

94 %
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Kultur
Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål


Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Betalande Publik Smålands Musik och Teater
– Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun
—Övriga länet

Statistik

≥ 70 000
Nytt mått
Nytt mått

75 335

70 121

Publik vid föreställningar för barn och ungdom

Statistik

≥ 25 000

31 651

24 968

-Kulturhuset Spira/Jönköpings kommun

Nya mått

- Övriga länet

Nytt mått

SMOT Antal samverkansavtal med kommun

13

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Klokhushållning, bättre upphandlingar, egen regi.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Ekonomi i balans ANA nämnden

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

- 1,2 mnkr

-13,2 mnkr
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Länstrafiken
Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål:
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder, fungerande fordon
Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor och
män index (NKI)l

Mätmetod
Kollektivtrafik
barometern

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

- alla länsbor

55 %

49 %

52 %*

- resenärer

65 %

59 %

63 %*

50 %

48 %

44 %*

85 %

81 %

81 %

Allmän trafik

- prisvärdhet
Serviceresor

ANBARO

nytt mått

Andel tåg som går
enligt tidtabell

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
Kostnadseffektiv upphandling, ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Systemmätetal
Antal resor

Mätmetod
Biljettsystem

Mål 2020
Resandeökning 1,0 %
exklusive skolresor =
22,8 miljoner totalt*

Resultat 2017

Resultat 2018

22,4 miljoner

22,6 miljoner

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

Biljettsystem

9,2

9,2

9,2

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mätmetod
Ekonomisystem

Mål 2020
Inte överstiga budget

Resultat 2017

Resultat 2018

-33,2 miljoner kr

+0,6 miljoner kr

Kostnad/per resenärkm (serviceresor)

Planeringssystem

Inte öka mer än index

16:42 kr

17:15 kr

Skattesubventionsgrad allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

64 %

61,2 %
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Regional utveckling

Inledning
Den mest nödvändiga välfärden ska alltid fungera väl och prioriteras i regionen. Det handlar för
Sverigedemokraterna främst om vården och kollektivtrafiken.
Tillväxt och Hög sysselsättning är de två i särklass viktigaste delarna inom Regional Utveckling.
Dessa är nödvändiga förutsättningar för att regionen ska kunna bibehålla en god välfärd till
medborgarna.
Vi delar inte uppfattningen att ökad befolkning per automatik är positivt för regionen. Istället bör
man ha fokus på minskad arbetslöshet och åtgärder för att skapa fler jobb i länet.
Denna budget innefattar hela området Regional Utveckling, och avser i tillämpliga delar båda
nämnderna ANA och TIM.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och
investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och
fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att
människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda.
Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan
utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets
utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på Jönköping University och
inom yrkeshögskolan.
I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns
en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska
förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter
och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband
så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på
landsbygdens utveckling. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Länets strategiska läge i Sverige gör länet till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på
infrastrukturen behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka.
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Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder
samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade
till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda
arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser
för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras,
följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas
till regeringen.
Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2019-2035. Den utgår från
lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa
styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda myndigheter.
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:
 demografisk utveckling
 globalisering
 klimat, miljö och energi
 social sammanhållning

Läggs till efter beslut i RF

De fyra utmaningarna ska vändas till möjligheter genom följande prioriteringar:
 En hållbar region
 En attraktiv och tillgänglig region
 En smart region
 En kompetent region
 En global region
Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, tillsammans
med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste
styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande.
Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket
ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna
beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1 medlen.
Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling
och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, stimulerande
upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.

UTMANINGAR
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.
Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs
av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på
arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande
försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför ålder som
ökar och därmed bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet.
Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och
dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest.
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Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under
senare år.

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018

Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017

Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018
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Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 i respektive kommun 2017

Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskapsoch teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.
Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen
att vara ett ”plusenergilän” 2050.

Målet om ett Plusenergi län kommer framgent snarare beskrivas som en vision än som ett mål.
Uppdragen inom miljöområdet är omfattande och kostsamma för regionen redan idag och större
miljösatsningar måste vägas mot kostnaden. Regionen ska prioritera de åtgärder som ger hög
miljönytta till låg kostnad och undvika felsatsningar.
För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett stort
ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för att nå en långsiktigt
hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den samhällsomställning som
krävs för att nå målen.
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Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av:
människor med en kort utbildnings-bakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med
en nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att
människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas.

En hög social tillit stimulerar engagemanget i samhället, reducerar kriminalitet och stärker den
individuella självkänslan. För detta krävs kulturell och värdeorienterad sammanhållning, bildning
och sysselsättning i riktiga jobb. Det behövs en gemensam identitet för social tillit. Alla som är med
och bygger upp något är också mer benägna att vårda. Sammanhållning är både ett gemensamt och
individuellt ansvar. Alla ska vara väl införstådda med sina skyldigheter och rättigheter och tydligt
visa att de är redo och villiga att ta del i det.
PRIORITERINGAR
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till
grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl
överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den
nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet
ur de tre hållbarhetsperspektiven.
Hållbar utveckling
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för
hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns
också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i
förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala
utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-,
miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska
också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp,
leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara
utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut
och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för
en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl
fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver också öka ansträngningen att attrahera och
rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig
aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med
frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter
en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. Region Jönköpings läns naturbruksskolor producerar volymer
av både kött och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och eller egen förädling.
Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
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Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet.
Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt
god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa
tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat
och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av
länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till
arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar
anpassade efter arbetsmarknadens behov. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar.
Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en
offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har en hög medelålder och många
företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för
teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling.
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och
förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt över tid.
Den regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen
för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
Näringsliv
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark
och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft
kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen
kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller,
”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet
of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en
fullständig transformation inom en närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa
fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
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Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag
tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt
beroende av de globala värdekedjorna.
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats
till ett logistikcentrum vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det
unika läget länet har.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med
strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också
mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån
många turister som besöker Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen
bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet
för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är
angeläget. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos
landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera
nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode,
litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar.
Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar
tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av
kulturella och kreativa näringar.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i
näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till
en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer
med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på
kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.

8

146

REGIONAL UTVECKLING

Företagsklimat
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare fem ligger på topp
100 när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt
i hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är
låg. Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för
att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas
tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt
företag.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet,
Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får
verksamhets- och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala
utvecklingsstrategin och dess genomförande.
Prioriterat uppdrag:
 Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla
områden.
 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet




Region Jönköpings län ska tillsammans med kommunerna arbeta för länsövergripande
enhetliga regelverk och effektiv handläggning av ärenden kopplade till näringslivet.
Region Jönköpings län ska driva på att all outnyttjad åkermark i länet tas i bruk för odling
eller djurhållning.

Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete,
service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser
odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar
förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och
företag.
Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort
klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar
utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer.
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Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att
utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar
och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin
verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas
tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandringsoch ridleder.
Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja
flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares
möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och
mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet
och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer
är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden
fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka
människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte
minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd
och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är
attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer
bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
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Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och
möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet
med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys
på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar
som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings
läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och
högskola.
En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa
bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För
invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att
ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat
digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner.
För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:




kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Prioriterat uppdrag:
Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner
inom musik, teater, musikteater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas
i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner
avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta gästspel och
Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag. Samverkan ska
ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att
bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor för
besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de
professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till
länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en
kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva arrangerar och
finansierar eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.

En mindre och närmare kulturverksamhet
Efter 2020 ska kulturarbetet bli mer inriktat på samverkan och mindre fokuserat på föreställningar.
SMOT ska ha ett anslag men lägre än idag och fokusera på att stimulera lokala kulturutövare,
föreningar och elever. Exempelvis lokala musikskolor, teatrar, hembygdsföreningar och lokala
konstnärer/artister.
Kulturhuset Spira ska bilda ett eget regionägt bolag få större frihet att disponera lokalerna med krav
på egenfinansiering och återbäring till regionen.
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Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt
litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.
Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter.
Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i
uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande.
Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och
samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med
länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten.
Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och
samverkansarbete.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns
lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att
möta samtidskonst i sin närmiljö.
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet
ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och
dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning
och en resilient planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla
möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det
livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online
Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad
livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta
förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av
livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap,
anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag
starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och
design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet
med människan som utgångspunkt.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
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kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk
planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse
och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.
Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen,
Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett
utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För
en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken
byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart
transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och
en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.
För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional
transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna
kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport
i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett
vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort.
Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och
flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.
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Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
Prioriterat uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala
bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala
digitaliseringsstrategin.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Utbildning och Kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av
näringsliv och offentlig verksamhet.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers
behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på
utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att
länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens
möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och
utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet.
Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Prioriterade uppdrag:
 Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.
 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.




Region Jönköpings län ska inhämta uppgifter och sammanställa information om vilket
kompetensbehov som finns i länets näringsliv och offentlig förvaltning. Även informera
elever inför gymnasievalet om arbetsmarknaden.
Region Jönköpings län ska arbeta för att det etableras utbildningar i länet där behoven är
störst.

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen
i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter
traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän
för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till
anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den
svenska (arbets-) kulturen. Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att
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försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och
verkar för ett livslångt lärande.
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning,
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping
University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i
länet.
Prioriterade uppdrag:
 Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska
utvecklas
En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen
inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes
födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet.
Prioriterade uppdrag:
 Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag
som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.
 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.
 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de
företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.
 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom
kooperationer och sociala företag.



Länsövergripande informationsinsatser till nyanlända om bidragen som finns att söka för
återvandring.

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.
Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.

Genom att samordna fler specialiserade gymnasieutbildningar på länsnivå får alla elever en bättre
utbildning.
Det är viktigt att ge ungdomarna en kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken därför
bör regionen vara en aktiv part i att samordna kostnadskrävande gymnasieutbildningar till några
utvalda platser i länet. Detta sänker kostnaderna för respektive kommun och förbättrar kvalitén på
utbildningarna. I första hand kan det vara aktuellt för bygg-, fordonstekniska linjerna och
vårdprogrammet.
Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
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För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara
ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en
bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats
för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygdsföretagande.
Prioriterade uppdrag:
 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
 En ny branschanalys av de gröna näringarna bör initieras senast 2021 för kommande samverkansperiod.
 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala tas fram.
 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
 Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns
medarbetare/chefer
Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting.
Prioriterat uppdrag:
 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket
också innebär möjligheter.
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I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter.
Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom
en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra
utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen
driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor,
arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.

Region Jönköpings län kommer 2020 avveckla medlemskapet i Assembly of European Regions
(AER). Det kommer även göras en utvärdering av Europa Direktkontoret med syfte att inrikta detta
som ett stöd för näringslivet.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av
sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom
ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till
Agenda 2030:s genomförande i andra länder.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
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För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det
goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt
utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och
skapar ett stabilt skatteunderlag över tid.
Prioriterat uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta
positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56
miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents
medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och
internationellt samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EUeller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det
finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning.
För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.

För att få kulturbidrag lämnas alltid ansökan till regionen och ANA nämnden beslutar om bidragets
storlek. Återredovisning med uppföljning av hur regionens bidrag använts lämnas alltid in ihop men
en förteckning över andra offentliga aktörer som också bidragit till verksamheten.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken
ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete,
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det
skapar utveckling och attraktivitet.
Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet.
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
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 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
 Garantera ett grundläggande trafikutbud.
 Underlätta resor med flera färdmedel.
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara
klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger
långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart
samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde

Mål till 2025

Resande

25 miljoner resor per år inklusive
skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkortsresor jämfört med 2011

Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över
tid ha en skattesubventionsgrad på
cirka 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel Trafikens
totala energiförbrukning/km ska minska
med minst 25 procent

Prioriterat uppdrag:
Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan
programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och
resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan
mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett
nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035.

Målet på fler resande kommer delvis av attraktiva biljettpriser och punktlighet därför är det viktigt
länstrafikens fordon har låga driftskostnader och tål vinterkylan.
Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala
tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och
planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.

19

157

REGIONAL UTVECKLING

Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur
trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att,
inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer
med funktionsnedsättning.
Kollektivtrafik övergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför
kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel
till våra fordon.
Inriktningar 2020
 Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt
system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån
den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid
lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet
kommer att avvecklas under 2020.
 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns 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, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits
av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.
Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping.

Under 2020 kommer antalet parkeringsplatser vid Ryhov byggas ut.
Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.
Inriktningar 2020
 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta
med sträckningen Strandängen – A6.
 Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.




Förtäta turerna på linje 26.
Sänk kraven i förfrågningsunderlaget till den nya stadstrafikupphandlingen så att budgetmålen
nås.

Regiontrafik
Inriktningar 2020
 Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020.
 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra
Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i
enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 2022-
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2023.
 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom
hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem
kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen
för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av
bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7.5 procent vilket medfört ökade
kostnader.
I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en
del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Antal resor(tusental)
Sjukresor

Plan
2020
oför

Resultat
2017
165

Resultat
2018
133

Färdtjänstresor

oför

491

536

Närtrafik

oför

25

23

Totalt antal serviceresor

oför

681

692

Inriktningar 2020
 Etablering inför trafikstart september 2020.
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av
kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår.
Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125
miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan innebära
svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 % i trafikförsörjningsprogrammet. Målet för 2020 är 60%.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från
och med 2020.
För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt
utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En årlig resursförstärkning tillförs 2020-2022 för uppstart av nya linjer
och eller utökad trafik på befintliga linjer. Se sidan xx. Merparten av resursförstärkningen kommer gå åt till
stadstrafiken i Jönköping och de i avsiktsförklaringen beslutade trafikförändringarna som träder i kraft i juni
2021.

För att klara målet på 50 % subventionsgrad är det viktigt med god planering vid investering och
upphandling. I första hand ska de ekonomiska målen nås och i andra hand ska målet om ett ökat
resande nås.
2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är enförutsättning för att
bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa utan giltig biljett att
höjas.

21

159

REGIONAL UTVECKLING

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.
.

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik,
infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål,
framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken.

Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och
utveckling i hela Jönköpings län.




Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av
koldioxidekvivalenter minskar
i länet

Innovation och
företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.



Ökat företagande bland
kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per
1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i
länet

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i
länet stärks.



Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid.



Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och
partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar
utveckling på en global marknad.



Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar.



Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

Internationellt samarbete

Verktyg för regional
utveckling
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Höjd formell utbildningsnivå i
länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings län
minskar
Andelen nöjda resenärer med
kollektivtrafiken ökar i hela
länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i
hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020
Antalet direktinvesteringar
ökar
Andelen exporterande
företag ökar

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar
genomförs
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL
Utbildning

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål
 Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat
antal utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Antal sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)

Statistik

≥ 1,0

Statistik
Statistik

nytt mått
nytt mått

Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Statistik

≥ 2,0

Resultat 2018

0,94

0,93

2,8

2,0

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål
 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med
godkänd examen inom tre år.
 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd examen
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Andel deltagare inom folkhögskolan som upplever att
de kunnat påverka, förändra och/eller förbättra under
sin studietid
Andel elever/deltagare som har sysselsättning (arbete
eller vidare studier) efter avslutade studier
(Naturbruksskolorna)
Antal samverkanstillfällen inom gröna sektorn

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Statistik

90 %

78 %

76 %

Statistik

85 %

81 %

94 %

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått
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Kultur

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål
 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Publik Smålands Musik och Teater
– Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 70 000

75 335

70 121

Publik Smålands Musik och Teater
– utanför Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 30 000

28 080

30 111

Publik vid föreställningar för barn och ungdom
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar
eller annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för
Smålands Musik och Teater och Kultur och utveckling.

Statistik
Statistik

≥ 25 000
100 %

31 651
100%

24 968
100%

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Ekonomi i balans ANA nämnden
Egenfinansieringsgrad
– Smålands Musik och Teater

Ekonomisystem
Ekonomisystem

Inte överstiga budget
≥ 16,0 %

- 1,2 mnkr
16 %

-13,2 mnkr
16,0%

LÄNSTRAFIKEN
PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND
Strategiskt mål:
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder
Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor och
män index (NKI)l

Mätmetod
Kollektivtrafik
barometern

Mål 2020

Resultat 2017

Allmän trafik
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- alla länsbor

55 %

49 %

52 %*

- resenärer

65 %

59 %

63 %*

- prisvärdhet

50 %

48 %

44 %*

85 %

81 %

81 %

Serviceresor

ANBARO

nytt mått

Andel tåg som går
enligt tidtabell

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Systemmätetal
Antal resor

Mätmetod
Biljettsystem

Mål 2020
Resandeökning 1,0 %
exklusive skolresor =
22,8 miljoner totalt*

Resultat 2017

Resultat 2018

22,4 miljoner

22,6 miljoner

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

Biljettsystem

9,2

9,2

9,2

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade:
År
Miljoner resor
2020: 22,1
2021: 22,7
2022: 23,3
2023: 23,8
2024: 24,4
2025: 25,0

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mätmetod
Ekonomisystem

Mål 2020
Inte överstiga budget

Resultat 2017

Resultat 2018

-33,2 miljoner kr

+0,6 miljoner kr

Kostnad/per resenärkm (serviceresor)

Planeringssystem

Inte öka mer än index

16:42 kr

17:15 kr

Skattesubventionsgrad allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

64 %

61,2 %

64 %

61,2 %

Skattesubventions- grad allmän trafik

50 %
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Regional utveckling

Politisk inledning:

Sjukvården först i Sveriges fjärde tillväxtregion. En god hälso- och sjukvård förutsätter ekonomisk tillväxt, det
vill säga ett starkt näringsliv med växande företag som anställer människor som betalar skatt. Därför hänger
regional utveckling ihop med utvecklingen av hälso- och sjukvården – allt hänger ihop i det eviga ekosociala
kretsloppet, där hållbarhet är ett sammanhållande kitt. Hållbarhet handlar om att hålla i längden; människor,
miljö och tillväxt. De av FN tre angivna hållbarhetskriterierna är grunden. Människor är den sociala
dimensionen, miljö den ekologiska (eko) och tillväxt den ekonomiska (eko) – det ekosociala kretsloppet i
Jönköpings län:
Friskvård och förebyggande hälsoarbete får människor att orka leva, utbilda sig, arbeta och driva företag. På så
sätt är folkhälsa och levnadsvanor kretsloppets drivfjäder. Människor gör sig därmed anställningsbara, får jobb i
växande företag, bidrar med arbete och skattepengar till den ekonomiska tillväxten, den som finansierar
sjukvården och infrastrukturen i Jönköpings län samt skapar förutsättningar för miljö – och klimatomställning.
Ett genomtänkt, systematiskt och kontinuerligt folkhälsoarbete som tillsammans med sjukvården står på solid
finansiell grund främjar den sociala hållbarheten – människor ska få möjlighet att ta egenansvar för sin hälsa,
och när de blir sjuka ska de erbjudas landets bästa vård av Region Jönköpings län. Så drivs det ekosociala
kretsloppet runt.
Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang gör
att de växer av egen kraft och de är de starkast förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan
erbjuda. Problem ska erkännas och lösas. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan utbildning,
arbetsmarknad och näringsliv kan kompetens försörjningen, alltså att företagen får den personal de vill ha, stärkas
och bidra till näringslivets utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på
Jönköping University och inom yrkeshögskolan samt verka för att fler studenter vid Jönköping University
stannar i länet efter examen.
I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns
en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska
förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärs möjligheter
och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher. För att lyckas
med att detta krävs att företagen i större utsträckning stöttas att ställa om digitalt samt får möjlighet att utveckla
sina produkter (varor och tjänster) till mer avancerad, högre nivå. På så sätt kan de klättra i de globala
värdekedjorna och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Det här förutsätter kvalificerad personal och möjligheter
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att i högre grad sälja produkter till slutkund. Jönköpings län med många små och medelstora underleverantörer
blir därigenom mindre sårbart vid lågkonjunktur i den strukturellt föränderliga samtid företagen idag lever i. Så
räddas fler arbetstillfällen och skattekronor.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband
så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på
landsbygdens utveckling, därför att hela Jönköpings län ska leva. Det ska vara möjligt att bo på landsbygden
såväl som i städerna. Beslutade livsmedels - och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Länets strategiska läge i Sverige gör det till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på
infrastrukturen behövs, såväl på järnvägs - som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka, men
det måste finnas goda förutsättningar för dem som är tvungna att nyttja bilen dagligen. Inte minst gäller det
människor som bor utanför städerna – även detta ett led i att hela länet, inklusive landsbygden, ska kunna leva på
lika och goda villkor.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder
samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade
till områden som berörs inom de här styrdokumenten. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda
arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser
för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras,
följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas
till regeringen.
Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2019-2035. Den utgår från
lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa
styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda myndigheter.
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:
demografisk utveckling
globalisering
klimat, miljö och energi
social sammanhållning
De fyra utmaningarna innebär möjligheter, om följande punkter prioriteras:
En hållbar region
En attraktiv och tillgänglig region
En smart region
En kompetent region
En global region
Det är i grunden och huvudsakligen fem punkter som är värda att prioritera. Den regionala utvecklingsstrategin
är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, tillsammans med de handlingsplaner som finns
för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste styrdokumentet för den regionala
utvecklingsstrategins genomförande.
Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket
ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna
beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1-medlen.
Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling
och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetens försörjning, en långsiktigt hållbar utveckling, stimulerande
upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.
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UTMANINGAR

De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.
Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planerings förutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs
av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på
arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande
försörjningskvot. Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i arbets för ålder som
ökar och därmed bidrar till större del av arbetskraftstillskottet.
Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet,
dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest.
Småorterna har börjat växa i samband med flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat befolkning under
senare år.

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2018

Tabell x Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017
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Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2018
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Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 i respektive kommun 2017

Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings - och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskapsoch teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.
Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, för att inte säga ett enormt och globalt samhällsproblem,
och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling
internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Dock är, vilket framgår av inledningen, begreppet
hållbarhet treenigt, där de tre faktorerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är lika viktiga och
sidoordnade.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen
att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska
nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön, resurseffektiv ekonomi vilket utgör en
väsentlig del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är
vitalt för att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt.
Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
ett konkurrenskraftigt län och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av:
människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsvariation med en
nedsatt arbets förmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att
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människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas, vilket, som nämnts, är en
särskilt prioriterad fråga.

PRIORITERINGAR

De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings - och tillväxtarbetet också ligga till
grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl
överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den
nationella strategin ska det regionala utvecklings - och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet
ur de tre hållbarhetsperspektiven.
Hållbar utveckling
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för
hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns
också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i
förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala
utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings - och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets -,
miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska
också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp,
leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara
utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut
och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl
fungerande kompetensutveckling i hela länet. Region Jönköpings län behöver också öka ansträngningen att
attrahera och rekrytera högutbildade personer inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en
viktig aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta med
frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.

Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs - och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångs rika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet.
Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt
god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa
tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat
och i offentlig verksamhet samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av
länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till
arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar
anpassade efter arbetsmarknadens behov. Generellt sett måste det arbetas för att andelen högutbildade i länet
ökar, bland att genom att:
1) Få fler studenter vid Jönköping University att stanna i länet efter avslutad examen;
2) Få fler högutbildade personer att flytta till och folkbokföra sig i någon av länets 13 kommuner.
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Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund, vilket ställer krav på en
offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har hög medelålder och många företag
brottas med problem runt generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för
teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling.
Affärs möjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångs faktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Ett sätt att öka investeringsgraden och säkra
finansiering för företagens utveckling är ett stärkt arbete med att försöka locka kapital och investerare utanför
länet att satsa på nya och etablerade bolag.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärs modeller, system och metoder som främjar förändrad och
förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretslopps flöden. Den
regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen för
hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
Näringsliv
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark
och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Att den offentliga förvaltningen är en förhållandevis liten bransch är enbart positivt, eftersom skattefinansierad
verksamhet inte ska vara större än absolut nödvändigt. Istället är det viktigt att försöka arbeta för att den privata,
kommersiella sektorns andel av samhällsekonomin i länet höjs – det är bara så chansen till mer skattepengar som
finansierar sjukvården ökar.
En bransch där det särskilt finns tillväxtpotential är turis m- och besöksnäringen. Det är väsentligt för den
regionala tillväxten att länet lockar fler turister och andra besökare – på semester, på konferens, på event, på
idrottsarrangemang etc. Här kan Region Jönköpings län inta en aktiv roll för att se hur Jönköping Airport kan
jobba för att få fler turister från Europa att landa i Jönköping.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft
kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen
kommer inte att innebära något undantag.
Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både
massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar
samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en fullständig trans formation inom en
närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions - och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar och andelen förnybar energi ökar och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.
Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag
tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt
beroende av de globala värdekedjorna.
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E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats
till ett logistikcentrum, vilket varit en framgångs rik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det
unika läget länet har.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med
strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också
mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från Europa, varifrån många
turister som besöker Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential, då många av de värden
som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och
besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism
innebär en möjlighet för landsbygds - och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livs medelsexport. Detta
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos
landsbygds företagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera
nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode,
litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar.
Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar
tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av
kulturella och kreativa näringar.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i
näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till
en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändrings faktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer
med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på
kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärs modeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Företagsklimat
Jönköpings län är bästa län i Svenska Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2019 med ett betygsnitt på
3,9 (av 6,0) för länets samtliga 13 kommuner, jämfört med rikssnittet på 3,4. Fem kommuner får över 4,0
(=bra). För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen
nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är en trend
som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att företagsutveckling
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kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer
och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet,
Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turis m AB. Kraven på verksamheter som får
verksamhets - och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala
utvecklingsstrategin och dess genomförande.
Prioriterat uppdrag:
• Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings - och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla
områden.
• Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling, där de tre
perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska jämställas.
• Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet.

Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livs miljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete,
service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser
odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar
förutsättningar för ökad turis m och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och
företag.
Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort
klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar
utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för s marta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklings förutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
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tillgång med mycket utvecklingspotential. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad
än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka
möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar
och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin
verksamhet en påverkans faktor på utvecklingen inom landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas
tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings och ridleder.
Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstils faktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja
flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovations förmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares
möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och
mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet
och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer
är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden
fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka
människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte
minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd
och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är
attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer
bosättningsort. Väl marknads förda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och
möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariation. Arbetet
med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys
på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar
som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings
läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och
högskola.
En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa
bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För
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invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att
ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat
digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner.
För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
•
•
•

kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Prioriterat uppdrag:
Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner
inom musik, teater, musikteater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas
i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner
avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta gästspel och
Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag. Samverkan ska
ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att
bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor för
besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de
professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till
länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en
kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva ska arrangera och
finansiera eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Det är väsentligt att Smålands Musik och Teater arbetar för att öka biljettförsäljningen, så att
egenfinansieringsgraden på sikt ökar. Mindre skattemedel ska på sikt krävas. Egenfinansieringsgraden bör öka
från 16 procent till 20 procent under närmaste åren; Smålands Musik och Teater ska skattesubventioneras till
max 80 procent år 2022.
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt
litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.
Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter.
Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i
uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande.
Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och
samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med
länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten.
Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och
samverkansarbete.
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Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns
lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att
möta samtidskonst i sin närmiljö.
Ökat fokus på det fria kulturlivet är prioritering. Regionens kulturbidrag ska gå till det fria, ideella kulturlivet,
inte till regionens egna kulturprojekt.
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygds förbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet
ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och
dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning
och en resilient planering av samhället ur ett klimat-, kris - och katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla
möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det
livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online
Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad
livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta
förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av
livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap,
anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag
starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och
design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet
med människan som utgångspunkt.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs - och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
kommunernas planmonopol och ansvar för bostads försörjning, samt regionernas ansvar för utvecklings frågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk
planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse
och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.
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Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen,
Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknads regioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångs faktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetens försörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, samt
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknads regionerna. Men utvecklingen av
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett
utökat nät av cykelvägar längs läns - och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen. För
en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken
byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart
transportsystem. Det innebär bland annat att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver
stärkas och att godstransporter i större utsträckning behöver övergå till fossilfritt bränsle.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda tillregionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och en utvecklad
kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.
För transportsystemet finns en nationell plan för tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en ny regional
transportplan för samma period och arbetet har påbörjats för planperioden 2022-2033. Sverigeförhandlingarna
kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport
i december 2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg och dess infrastruktur har dock dröjt. Oavsett
vad som händer med höghastighetstågen behöver beslut om en ny generation regionaltåg tas inom kort.
Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock, både flygplatsen och
flygresorna, en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetens försörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
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Prioriterat uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala
bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala
digitaliseringsstrategin.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Utbildning och Kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrens faktor för länet i
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av
näringsliv och offentlig verksamhet.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers
behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på
utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att
länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens
möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och
utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet.
Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.

Näringslivet i vår region kännetecknas av små och medelstora företag, producerande och ofta
underleverantörer inom viktiga branscher som exempelvis bilindustrin. Utmaningen för många är att
höja förädlingsvärdet och vässa teknikinnehållet. Kompetensförsörjning i form av fler och duktiga
ingenjörer och tekniker är helt avgörande för överlevnad och tillväxt. Regionen har här ett stort ansvar
för att det skapas intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar och viljan att söka sig till
teknikyrken. Det handlar om att göra undervisningen intressant och lockande. Ofta är barn och elever i
yngre årskurser roade av teknik och utmaningen är att bibehålla intresset och skapa fortsatt stimulans
senare i grundskolan så att vi får fler att välja naturvetenskapliga program på gymnasiet och senare
fortsätta på högskolenivå. Duktiga och engagerade lärare inom dessa ämnen är nyckeln. Upptech som
har byggts upp i Jönköping driver verksamheter som med fördel borde kunna växlas upp på regional
nivå. Det handlar om kompetenshöjande aktiviteter riktade mot lärare, samverka kring pedagogiska
hjälpmedel, utveckla kommunala teknikskolor likt kulturskolor med mera.
Prioriterade uppdrag:
• Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.
• Region Jönköpings län ska driva på arbetet medregional tillväxt.
Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetens försörjningen
i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter
traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän
för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till
anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den
svenska (arbets -) kulturen. Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att

14

177

REGIONAL UTVECKLING

försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och
verkar för ett livslångt lärande.
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning,
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping
University för att stärka forsknings finansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i
länet.
Prioriterade uppdrag:
• Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
• Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska
utvecklas
En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbets förmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen
inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbets förmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes
födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet.
Prioriterade uppdrag:
• Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag
som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.
• Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande
• Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de
företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.
• Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av små och medelstora företag i länet.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.
Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.
Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklings rådet för
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara
ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en
bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats
för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygds företagande.
Prioriterade uppdrag:
• Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
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•
•
•
•
•

En ny branschanalys av de gröna näringarna bör initieras senast 2021 för kommande samverkansperiod.
En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala tas fram.
Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns
medarbetare/chefer

Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för
regionens kompetens försörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting.
Prioriterat uppdrag:
• En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklings frågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket
också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbete ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter.
Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom
en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra
utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärs möjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen
driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor,
arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.
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Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av
sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom
ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till
Agenda 2030:s genomförande i andra länder.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns - och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetens försörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetens försörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetens försörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetens försörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångs faktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet. Ett framgångs rikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det
goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt
utanförskap och bidrar till en menings full fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och
skapar ett stabilt skatteunderlag över tid.
Prioriterat uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings - och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta
positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2020 beräknas till 56
miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents
medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetens försörjning och
internationellt samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 19,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 8,4 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2020.
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Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EUeller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det
finns en förväntan från övriga aktörer i det företags främjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning.
För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken
ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete,
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det
skapar utveckling och attraktivitet.
Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet.
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
• Garantera ett grundläggande trafikutbud.
• Underlätta resor med flera färdmedel.
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara
klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger
långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart
samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde
Resande

Mål till 2025
25 miljoner resor per år inklusive
skolkorts resor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkorts resor jämfört med 2011
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Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över
tid ha en skattesubventionsgrad på
cirka 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel Trafikens
totala energiförbrukning/km ska minska
med minst 25 procent

Prioriterat uppdrag:
Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan
programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och
resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan
mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett
nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035.
Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala
tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och
planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur
trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att,
inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer
med funktionsnedsättning. Färdtjänst är en viktig del i individens möjlighet till social delaktighet, därför anser
Moderaterna att det är viktigt att övrig kollektivtrafik utförs kostnadseffektiv och på en subventioneringsgrad
som möjliggör att vi ska kunna tillhandahålla god service åt de i samhället som mest behöver det
Kollektivtrafik övergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna. Vi ska också samverka med
Företag för att få dom delaktiga i riktade busslinjer för företagets anställda.
En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner. Inför
kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad gäller drivmedel
till våra fordon.
Inriktningar 2020
• Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt
system med möjlighet till länsöverskridande resor i full drift senast vid årsskiftet 19/20. Arbetet utgår ifrån
den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. Vid
lansering av det nya systemet införs samtidigt delvis ett nytt biljettsortiment. Det nuvarande biljettsystemet
kommer att avvecklas under 2020.
• Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige.
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För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma
reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” har antagits
av respektive län under 2019 och börjar gälla senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.
Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping.
Nuvarande trafikavtal är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader under 2020.
Inriktningar 2020
• Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den nya elbusslinjen 17 starta
med sträckningen Strandängen – A6.
• Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
• Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.
Regiontrafik
Inriktningar 2020
• Etablera ny regionbusstrafik inför avtalsstart juni 2020.
• Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2020 i enlighet med Västra
Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
• Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i
enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras 20222023.
• Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom
hälso- och sjukvården har slutförts. För 2020 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor med fem
kronor till 125 kronor för enkel resa, vilket även medför en justering av högkostnadsskyddet. Ersättningen
för resa med egen bil samt boende föreslås vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av
bilaga. Mellan åren 2015 till 2018 ökade resandet inom serviceresor med 7,5 procent vilket medfört ökade
kostnader.
I arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram ska hänsyn tas till hur närtrafiken kan utvecklas och vara en
del i omställningen till ett hållbart samhälle.
Antal resor(tusental)
Sjuk resor

Plan
2020
oför

Resultat
2017
165

Resultat
2018
133

Färdtjänstresor

oför

491

536

Närtrafik

oför

25

23

Totalt antal serviceresor

oför

681

692

Inriktningar 2020
• Etablering inför trafikstart september 2020.
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av
kollektivtrafik kan tillgodoses.
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Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande
budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt
125 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som
exempelvistrafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Biljetterna
i kollektivtrafiken ska skattesubventioneras till max 50 procent år 2025, vilket är i linje med
trafikförsörjningsprogrammets mål. Målet för 2020 är 60 procent.
För att öka intäkterna ska reklamplatser säljas på samtliga bussar i regionen.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från
och med 2020.
För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt
utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En årlig resursförstärkning tillförs 2020-2022 för uppstart av nya linjer
och eller utökad trafik på befintliga linjer. Se sidan xx. Merparten av resursförstärkningen kommer gå åt till
stadstrafiken i Jönköping och de i avsiktsförklaringen beslutade trafikförändringarna som träder i kraft i juni
2021.
2019 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2020 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
indexutvecklingen behöver göras årligen och redan vid tidtabellsskiftet i december 2019. Prishöjningarna är
enförutsättning för att bibehålla en budget i balans. Inför 2020 föreslås även tilläggsavgiften som tas ut vid resa
utan giltig biljett att höjas.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.
.

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING

Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Tra fik,
infrastruktur och miljö (TIM ). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål,
framgångs faktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken.
Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och
utveckling i hela Jönköpings län.

•
•

Ök ad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av
koldioxidekvivalenter minskar
i länet

Innovation och
företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings - och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.

•

Ök at företagande bland
kvinnor och utrikes födda
Ök at antal nya företag per
1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i
länet

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i
länet stärks.

•

Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rek reation, kultur och fritid.

•

Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

•
•

•
•

•

•
•

Höjd formell utbildningsnivå i
länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings län
minskar
Andelen nöjda resenärer med
kollektivtrafiken ökar i hela
länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i
hela länet
Länsbefolkningen ökar
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Internationellt samarbete

Verktyg för regional
utveckling

•

Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och
partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar
utveckling på en global marknad.

•

Antalet direktinvesteringar
ökar
Andelen exporterande
företag ökar

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar.

•
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•

•
•

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar
genomförs

REGIONAL UTVECKLING

STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH SYSTEMMÄTETAL
Utbildning

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål
• Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på
naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat
antal utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Antal sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar
årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)
Sökande per utbildningsplats (Folkhögskolorna)
(folkhögskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Mål 2020

Resultat 2017

Statistik

≥ 1,0

Statistik
Statistik

nytt mått
nytt mått

Statistik

≥ 2,0

Resultat 2018

0,94

0,93

2,8

2,0

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål
• Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med
godkänd examen inom tre år.
• Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd examen
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Andel deltagare inom folkhögskolan som upplever att
de kunnat påverka, förändra och/eller förbättra under
sin studietid
Andel elever/deltagare som har sysselsättning (arbete
eller vidare studier) efter avslutade studier
(Naturbruksskolorna)
Antal samverkanstillfällen inom gröna sektorn

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Statistik

90 %

78 %

76 %

Statistik

85 %

81 %

94 %

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått

Statistik

nytt mått
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KULTUR

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål
• Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Publik Smålands Musik och Teater
– Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 70 000

75 335

70 121

Publik Smålands Musik och Teater
– utanför Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 30 000

28 080

30 111

Publik vid föreställningar för barn och ungdom
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar
eller annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för
Smålands Musik och Teater och Kultur och utveckling.

Statistik
Statistik

≥ 25 000
100 %

31 651
100%

24 968
100%

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

Ekonomi i balans ANA nämnden
Egenfinansieringsgrad
– Smålands Musik och Teater

Ekonomisystem
Ekonomisystem

Inte överstiga budget
≥ 16,0 %

- 1,2 mnkr
16 %

-13,2 mnkr
16,0%

LÄNSTRAFIKEN
PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND
Strategiskt mål:
Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder
Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor
och män index (NKI)l

Mätmetod
Kollektivtrafik
barometern

Mål 2020

Resultat 2017

Resultat 2018

- alla länsbor

55 %

49 %

52 %*

- resenärer

65 %

59 %

63 %*

- prisvärdhet

50 %

48 %

44 %*

Allmän trafik
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Serviceresor

ANBARO

Andel tåg som går
enligt tidtabell

85 %

81 %

81 %

nytt mått

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Systemmätetal
Antal resor

Mätmetod
Biljettsystem

Mål 2020
Resandeökning 1,0 %
exklusive skolresor =
22,8 miljoner totalt*

Resultat 2017

Resultat 2018

22,4 miljoner

22,6 miljoner

Antal påstigande/mil
(regional trafik )

Biljettsystem

9,2

9,2

9,2

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade:
År
Miljoner resor
2020: 22,1
2021: 22,7
2022: 23,3
2023: 23,8
2024: 24,4
2025: 25,0

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mätmetod
Ekonomisystem

Mål 2020
Inte överstiga budget

Resultat 2017

Resultat 2018

-33,2 miljoner k r

+0,6 miljoner k r

Kostnad/per resenärkm (serviceresor)

Planeringssystem

Inte öka mer än index

16:42 kr

17:15 kr

Skattesubventionsgrad allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

64 %

61,2 %
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att kommersiell aktör redan
finns.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Nämnden har fått information och motionen har behandlats i presidiet. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.
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Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.
Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.

Beslutsunderlag









Motionssvar 2019-06-12
Protokollsutdrag får presidiet 2019-06-12
Motionsunderlag 2019-05-28
Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats:

Regionens hus, sal B

§99

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att
kommersiell aktör redan finns.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses vara besvarad utifrån
motionsunderlaget, samt att någon utredning inte behövs göras
utifrån att kommersiell aktör redan finns.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

2019-06-12 kl.08.30-11.35

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Ordfö
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg
presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö

Motionsunderlag - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Efter
behandling i presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag
till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.
Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.
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Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
En av intentionerna i Kollektivtrafiklagen (2010:1065) är att mer kollektivtrafik
ska bedrivas av kommersiella aktörer. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och
Trafikanalys har uppdraget att följa efterlevnaden av lagens intentioner. De båda
myndigheterna har kritiserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (de
upphandlande enheterna) för att inte ta tillräckliga initiativ för att möjliggöra det
kommersiella tillträdet på marknaden.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Jane Ydman
T.f Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Plats:

Regionens hus sal B

§74

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Ger Länstrafiken i uppdrag att ta fram ett skriftlig
faktaunderlag över motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Trafikdirektören informerar om att en kommersiell aktör som
utför den här typen av resor redan finns. Ett faktaunderlag tas
fram och presenteras för nämnden.
Beslutet skickas till
Länstrafiken
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§46

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden
 ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämndens ledamöter ges möjlighet att inkomma med inspel över
motionen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande

Bengt Sverlander (KD) Anders Gustafsson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:

2019-03-06 kl.08.30-12.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§40

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Att till kommande nämndsammanträde anmäla motionen
samt kortfattat informera om motionens innehåll och ge
nämndens ledamöter möjlighet att komma med inspel,
 samt ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:

2019-03-06 kl.08.30-12.45

Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Martin NedergaardHansen (BA)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

203

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande

Kristina Nero, V

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Sibylla Jämting, MP
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