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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-02-20

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-01-21

 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-02-03

Inkomna handlingar  RJL 2020/187 Protokollsutdrag Mullsjö kommun 2020-01-15 gällande framtidens kollektivtrafik

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2020/4
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-02-20
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.4 Tilläggs/ändringsbeslut avseende TIM nämndens 

budgetramar
RJL 2019/173 2020-01-20 Jane Ydman

RJL 2020/1
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Sidan  1 av 1

Motioner januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.999 I Arbete mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå 

för barn och ungdomar
Lena Strand

2020-01-27 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2020/219 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på 

primärvårdsnivå för barn och unga
MOTION
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Sidan  1 av 1

Remisser januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.791 I Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna 

om undantag från kravet på tillstånd till genetisk 
undersökning vid allmän hälsoundersökning  

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:12

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.793 I Förslag till föreskrifterna om vilka sjukdomar 
som får spåras och diagnostiseras genom 
vävnadsprover i PKU-biobanken

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:13

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.844 I Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige Lena Strand
2020-01-20 Infrastrukturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/166 Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Svar senast 2020-04-30

REMISS

2020.1094 I Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp på öppen remiss

Evelina Örn

2020-01-28 Sveriges Kommuner och Regioner Regionens åtagande
RJL 2020/238 Remiss - Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp

Svar senast 2020-03-06

REMISS
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 21

Kurser och konferenser

Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Kollektivtrafikdagen 2020, den 13 maj i Stockholm,  
Presidiet föreslår att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta.
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13 maj, Quality Hotel Friends
Solna, Stockholm

Läs mer och anmäl dig på www.kollektivtrafikdagen.se

Moderator
Peter Örn

Kollektivtrafikens självklara roll  
i ett klimatsmart samhälle

Arrangör: Huvudpartner:

13.15 – 14.00  Det uppkopplade transportsystemet

Framtidens uppkopplade transportsystem  
– så hjälper det oss att skapa ett hållbart samhälle
Olof Johansson, programchef för digitaliseringen av transport-
systemet, Trafikverket

Uppkopplade fordon möjliggör en agil  
kollektivtrafik
Emma Fernlöf, produktägare molnprodukter, Hogia &  
Peter Larsson, utvecklare fordonsteknik, Skånetrafiken 

14.00 – 14.10 Bensträckare 

DAGENS PROGRAM

08.30 – 09.25 Registreringen öppnar / Frukost och mingel  
 i utställningen

09.25 – 09.30 Moderator Peter Örn välkomnar och inleder  
 konferensen
  
09.30 – 10.30 Så underlättar vi för fler att välja hållbara 

transporter 

Transportsektorn måste ställa om – så gör vi resan 
möjlig!
Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Utredningen om ett nationellt biljettsystem är nu 
på remiss – utredaren presenterar sina förslag och 
tankarna bakom
Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken

10.30 – 11.00 Förmiddagsfika och mingel i utställningen

11.00 – 12.10 Finansiering och styrning

Regionernas och kommunernas allt sämre ekonomi 
– så påverkas kollektivtrafiken
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Strukturella åtgärder som ökar resande 
och effektiviteten
Torbjörn Eriksson, VD, Urbanet Analys

Upphandlingar – nya vägledningar för kollektivtrafik
branschen
Ewa Rosén, ordförande, Kollektivtrafikens Avtalskommitté

Gruppdiskussion/workshop
• Hur ska pengarna räcka till kollektivtrafiksatsningar?
•  Vilka åtgärder behövs för att göra kollektivtrafiken mer 

kostnadseffektiv?
•  För vem behöver branschen berätta om kollektivtrafikens 

nytta/fördelar?

12.10 – 13.00 Lunch, kaffe samt mingel i utställningen

13.00 – 13.15 Genomgång av workshopens resultat

ÅRETS MÖTESPLATS OM FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK

14.10 – 15.20 Aktuell forskning och exempel från projekt

Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektiv
trafik – en modell för hållbar stadsutveckling och  
effektiva kollektivtrafiksystem
Lina Olsson, Malmö universitet

Vilka konkreta åtgärder har genomförts i  
de regioner i Sverige där kollektivtrafiken 
ökat mest?
Jamil Khan, Lunds universitet

Kollektivtrafikmyndigheters inställning till  
mobilitet som en tjänst – i och utanför Sverige
Alexander Paulsson & Claus Hedegaard Sørensen, K2

Diskussion: Hur väl lyckas forskningen imple
mentera resultat och slutsatser i verkligheten? 
Samtalsledare Anna Grönlund, branschchef  
Sveriges Bussföretag

15.20 – 15.50 Energipåfyllnad och mingel i utställningen

15.50 – 16.20 Debatt: Så vill riksdagens ungdomsförbund  
 möta och driva framtidens hållbara kollektivtrafik

16.20 – 16.25 Moderator Peter Örn sammanfattar och  
 avslutar dagen

16:25 – 17:30 Mingel och nätverkande
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MISSIV 1(2) 

2020-02-10 RJL 2018/3253 

  

 

    

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2019. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 

som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för 

2019. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Information i ärendet 
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 

kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 

hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 

styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 

månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 

kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan. 

 

För 2019 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med 

kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla 

för nämndens eget ansvarsområde. Kompletterande kontrollmoment för 

Länstrafiken följs upp i särskild ordning. Kontrollplanen för 2019 omfattade åtta 

kontrollmoment, dessa har genomförts under året och löpande återrapporterats till 

regiondirektören.  

 

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 

förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-02-10. 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport. 
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MISSIV 2(2) 

2020-02-10 RJL 2018/3253 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Jane Ydman 

T f regiondirektör 

Lars Wallström  

Controller 
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      1(13) 

2020-02-03 RJL 2018/3253 

  

 

  

Regionledningskontoret 
Ekonomi 

Lars Wallström  

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Interna kontrollens uppgift 
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 

verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 

styrning bedrivs utifrån två inriktningar: 

 

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 

att:  

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 

styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 

verksamhetsmål och ekonomiska ramar  

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 

jämförbara organisationer i omvärlden 

 

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 

arbetet bedrivs på säkrar: 

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 

verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar 

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

Kontrollmoment 2019 
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 

kontrollplanen för 2019.  Utöver denna sammanfattning finns en mer utförlig 

rapport över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året 

delgivits regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten. 

Rapporterna finns tillgängliga på Region Jönköpings läns intranät. 

 

Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna 

interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2019 års 

kontrollplan. 
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Kontrollmoment 2019 Syfte/frågeställning 

1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 

  
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

* Skydd mot förluster 

* Hur sker beslut och uppföljning av de 

bidrag av fast karaktär som utbetalas av 

Region Jönköpings län? 

* Vilka krav ställs på mottagande 

organisationer?  

2. Avgångssamtal 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

 

* Genomförs avgångssamtal med personer 

som slutar sin anställning?  

3. Köpt riks- och regionsjukvård 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Rättvisande och tillförlitlig redovisning   

* Skydd mot förluster 

* Finns det tillräckliga rutiner för att säkra 

kedjan remittering – betalning – uppföljning?  

4. Bisyssla 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Finns det följsamhet avseende riktlinjer och 

rutiner för bisyssla? 

* Kontrollmomentet är en följd av 

rekommendation i revisionsrapport.  

5. Regionens konstverk 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Skydd mot förluster 

* Finns det tydliga rutiner för inventeringar 

och annan hantering av konsten? Hur är 

följsamheten till riktlinjer? 

* Finns det risk att konstverk försvinner?  

6. Försäkringsskydd 

  
* Skydd mot förluster eller förstörelse av 

regionens tillgångar 

* Finns det analyser/bedömning av risker? 

* Finns försäkringsskydd i rätt omfattning?  

7. Debiteringar inom Folktandvården 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Skydd mot förluster 

* Skapar utförda åtgärder/behandlingar rätt 

debiteringar? 

8. Förmånsbeskattning 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Finns följsamhet mot Skatteverkets 

regelverk? 

 
1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom olika typer av områden. 

Kontrollmomentet behandlar verksamhetsbidrag av fast karaktär som i huvudsak 

finns inom ANA-nämndens ansvarsområde, men till viss del även inom TIM-

nämnden och Regionstyrelsen. Kulturbidrag och bidrag inom folkhälsoområdet 

har granskats i andra sammanhang och ingår inte i kontrollmomentet. Bidrag i 

form av projektmedel ingår heller inte i granskningen. 
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De fasta verksamhetsbidragen som ingår i kontrollmomentet uppgår till 93 

miljoner kronor. 15 organisationer omfattas av denna typ av bidrag. 

 

Bidragsmottagare 

Budgeterat 
belopp 

2019 (tkr) 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 22 803 

Vandalorum 2 050 

Studiedistrikt 27 603 

Högskolan (Jönköping University) 1 750 

Almi Företagspartner AB 11 054 

Enterprise Europe Network, EEN 600 

Science Park 7 000 

Ung Företagsamhet 1 000 

Coompanion 500 

Jönköping Airport AB 6 000 

Smålands Turism AB 5 660 

Brysselkontoret 1 035 

Miljösamverkan f 100 

Samordningsförbunden i länet (3 st) 5 335 

Andlig vård 425 

Totalt 92 915 

 

Det har utvecklats en praxis att verksamhetsbidragen består från år till år och 

något specifikt beslut om bidragen tas inte inför nytt budgetår. Omprövning av 

bidragen eller dess storlek har under de senaste åren bara skett i enstaka fall. 

Bidragen har därmed nästan fått formen av ”fast grundfinansiering”. 

 

Samtliga organisationer som erhåller bidrag bedriver en aktiv verksamhet. 

Uppdragsbeskrivningar och villkor för bidragen förekommer i begränsad 

omfattning. Graden av styrning och uppföljning från regionens sida varierar 

därmed. För vissa bidrag finns en välstrukturerad styrning, medan den för vissa 

bidrag är så gott som obefintlig. 

 

Attester av utbetalningar följer sedvanliga rutiner inom organisationen. 

Följsamheten mot budget är god eftersom det finns en samstämmighet mellan 

budgetanslag och utbetalade bidrag.  

 

Ett arbete har påbörjats för att åstadkomma en tydligare styrning. Organisationer 

som erhåller bidrag har uppmärksammats på att tydligare villkor och mer 

systematisk uppföljning kommer att införas framöver. 
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Förslag till åtgärder 

Tydliggör vilka villkor och eventuella uppdragsbeskrivningar som ska 

finnas för varje bidrag. 

Tydliggör vilka kontakter, möten och avstämningar som ska finnas med 

bidragsmottagande organisationer. 

Tydliggör på vilket sätt styrelserepresentation ska utövas i de fall där 

detta är aktuellt. 

Tydliggör hur uppföljning av bidraget ska göras. 

Tydliggör om särskilt beslut ska fattas inför nytt budgetår, eller om 

respektive bidrag ska ses som ett ”tillsvidare-bidrag”. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till Regional utveckling. 

 

2. Avgångssamtal 
När en medarbetare slutar ska ett avgångssamtal erbjudas. Syftet är att fånga upp 

medarbetares erfarenheter och synpunkter på organisationen. Samtalet är därmed 

en viktig källa till förbättringar i verksamheten och kan även ge värdefull kunskap 

inför kommande rekryteringar.  

 

Tydlig information och metodstöd för samtalen finns på regionens intranät. 

 

Under 2018 slutade cirka 950 personer sin anställning. Av dessa gick 260 i 

pension. Utifrån ett stickprov framgår följande: 

 

 62 % - avgångssamtal har hållits. 

 23 % - avgångssamtal har inte hållits. 

 15 % - uppgift har inte gått att få fram. Förmodligen innehåller denna 

siffra en ganska stor andel ”avgångssamtal har inte hållits”. 

 

Skäl som angivits till att avgångssamtal inte har hållits: 

 

- Chefsbyte pågick när den anställde slutade. 

- Chefen hade inte tid. 

- Chefen tänkte inte på avgångssamtal. 

- Chefen hade inte uppfattat av avgångssamtal ska hållas. 

 

- Medarbetaren blev kvar som timanställd när tillsvidareanställningen 

avslutades. 

- Medarbetaren slutade på grund av sjukdom och var inte disponibel för ett 

konstruktivt samtal.  

- Medarbetaren erbjöds samtal, men avböjde. 

- Medarbetaren avslutade sin anställning med en tjänstledighet och det blev 

därför inte naturligt med ett avgångssamtal. 
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Andra synpunkter som framförts: 

 

- Det skulle vara bättre om en neutral person håller i samtalet. 

- Synpunkter från samtalen borde samlas ihop för att ge underlag till 

generella slutsatser. 

- Synpunkter borde kunna lämnas anonymt.  

  

Förslag till åtgärder 

Informera om vikten av avgångssamtal. 

Informera om att avgångssamtal bör hållas även under en period med 

chefsbyte. 

Undersök om en enkel påminnelserutin skulle kunna införas så att 

påminnelse om samtal kommer till berörd chef när en medarbetare sagt 

upp sig. 

Undersök vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med ett mer 

neutralt eller anonymt sätt att lämna synpunkter. 

Överväg att göra en årlig sammanställning över de synpunkter som 

lämnas för att på så sätt tydliggöra generella synpunkter. 

 

Åtgärderna berör i första hand HR-funktionen. 

 

3. Köpt riks- och regionsjukvård 
Kostnaderna för riks- och regionsjukvården uppgick år 2018 till cirka 850 

miljoner kronor för Region Jönköpings län. Det finns en klar trend med ökande 

kostnader inom både regionen och i övriga delar av landet.  

 

Många olika verksamheter inom regionens organisation är involverade i 

processerna kring remittering m m för de patienter som berörs. Hanteringen av 

dessa köpta tjänster blir komplex med olika typer av vård (remitterad vård, akut 

vård, valfri vård) och med fakturor som genereras från olika regioner inom ramen 

för olika avtal. Sekretess-regler påverkar också upplägget. 

 

Kostnaderna för riks- och regionsjukvård bokförs sedan ett antal år tillbaka på 

centrala anslag inom regionen. Det finns administrativa skäl till detta upplägg, 

men incitamentet för klinikerna att ”ta hem” patienter som vårdas utomläns 

minskar genom detta upplägg. Den totala kostnadsbilden som redovisas löpande 

under året är dock rättvisande. 

 

Kontroller och uppföljning av kostnaderna är till stora delar beroende av ett fåtal 

personer. Rutinbeskrivningar finns till vissa delar. Det IT-stöd som funnits under 

flera år är begränsat till sin funktionalitet och det behövs en stor manuell insats för 

registreringar, kontroller etc. 
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Graden av kontroll av de inkommande fakturorna varierar för olika typer av köpt 

vård. För regionsjukvården sker ingen systematisk månatlig kontroll på samma 

sätt som för rikssjukvården. 

 

Sedan 2012 har Region Jönköpings län varit med i ett nationellt arbete som syftar 

till att digitalisera den stora mängd information som skickas mellan de 21 

regionerna. Otydlig projektorganisation och svag styrning har gjort att resultatet 

av detta arbete hittills varit klent. 

 

Även arbetet inom den egna organisationen med de digitala filerna och 

anpassning av lokala system har gått långsamt. Avsaknad av styrgrupp, svagt 

intresse och ingen direkt efterfrågan på resultat har gjort att arbetet upplevts som 

trögt. 

 

Förslag till åtgärder 

Tydliggör ansvarsförhållanden för fakturakontroll m m och tänk igenom 

back-up-frågan för berörda handläggare. 

Etablera en kontroll-rutin för att säkra att rätt belopp betalas när det 

gäller den rörliga delen av regionsjukvården. 

Gör överväganden kring vilken styrmodell som är mest lämplig. Bör 

delar eller hela kostnadsansvaret ligga ute i verksamheten istället för på 

centrala anslag? 

Skapa en strategisk plan för den fortsatta utvecklingen av IT-system och 

arbetsrutiner. 

 

Åtgärderna berör flera avdelningar/funktioner inom organisationen, men främst 

avdelningen för folkhälsa och sjukvård. 

 

4. Bisyssla 
Enligt policy inom Region Jönköpings län ska det finnas en öppenhet kring 

anställdas bisyssla. Tidigare genomförda kontrollmoment har visat att 

följsamheten till regionens policy har förbättrats, men att frågan om bisyssla trots 

detta inte togs upp i många medarbetarsamtal. Regionrevisionen har 

rekommenderat att kontrollmomentet upprepas. 

 

Regionen uppmuntrar till en aktiv fritid, men vissa bisysslor är inte tillåtna. 

Medarbetare får inte utöva bisyssla som är: 

- Förtroendeskadlig 

- Arbetshindrande 

- Konkurrerande 

 

Resultatet av kontrollmomentet framgår av nedanstående tabell. Utifrån 

frågeställningen ”Har frågan om bisyssla tagits upp vid det senaste 

medarbetarsamtalet?” har ett urval gjorts av 10 anställda per verksamhetsområde. 
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 JA NEJ OKLART 

Medicinsk vård 6 3 1 

Kirurgisk vård 7 3   

Psykiatri, rehabilitering, med. diagnostik 10     

Bra Liv 8   2 

Folktandvården (Inget svar)       

Utbildning och kultur inkl skolor 10     

Länstrafiken 10     

Verksamhetsstöd o service + övriga 8   2 

    Summa 59 6 5 

 

Om man bortser från de svar som var oklara (svar fanns bl a inte vid vissa 

chefsbyten) har frågan om bisyssla tagits upp i 90 % av medarbetarsamtalen. 

Eftersom urvalet är relativt litet bör man betrakta värdet med viss försiktighet. 

 

Lägger man till effekten av att det numera finns en tvingande kontrollruta för 

bisyssla i rekryteringsportalen blir slutsatsen att det skett en klar förbättring 

jämfört med utfallet vid de tidigare genomförda kontrollmomenten. Vid 

kontrollmomentet som gjordes 2016 framgick att bisyssla tagits upp vid 70 % av 

fallen. Vid 2014 års kontrollmoment var motsvarande värde 30 %. 

 

Förslag till åtgärder 

Med tanke på det goda resultatet behövs inga särskilda åtgärder mer än 

att hålla denna fråga aktuell framöver. 

 

5. Regionens konstverk 
Den konstnärliga gestaltningen i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att 

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

konstverk finns i lokalerna och nya konstverk köps in kontinuerligt.  

 

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

miljoner kronor. Det sammanlagda värdet för konst uppgår enligt balansräkningen 

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

 

Inom flera andra offentliga organisationer har det framkommit att det funnits 

brister i hanteringen av konst. 
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Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent av 

investeringsbeloppet ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Enprocentsmålet är 

en ganska lös formulering och får anses vara en form av ekonomisk princip. 

 

Kontrollmomentet visar: 

- Att det saknas ett beslut om fastställande av det årliga budgetanslaget på 

1,0 miljoner kronor för ”allmänna inköp”. 

- Att det saknas en princip över vilken typ av lokaler som ska ingå i det 

investeringsbelopp som ligger till grund för enprocent-bedömningen. 

- Att det inte finns något anslag för underhåll av konst. 

- Att det inte gjorts separata överväganden kring försäkringsfrågan. 

- Att bokföring, attester, momshantering samt följsamhet mot budget 

fungerar tillfredsställande. 

- Att det pågår en inventering av samtlig konst, men med den pågående 

takten (september 2019) tar det flera år att slutföra inventeringen. 

- Att det saknas rutiner för hur inventeringar och avstämningar av bokfört 

värde ska göras. 

 

 
 

Utan ett genomtänkt arbetssätt över hur olika delar/moment hänger ihop går det 

inte att bekräfta att det bokförda värdet i regionens balansräkning är korrekt och 

det går heller inte att skapa kontroll över vilket bortfall/svinn som kan finnas. 

 

Förslag till åtgärder 

Överväganden behöver göras kring: 

- Principer för ”enprocentsmålet” 

- Budgetanslag och hantering avseende underhåll av konst 

- Försäkringsupplägg 

Tydliggöranden behöver göras kring: 

- Riktlinjer 

- Investeringsanslaget 

Insatser behöver göras för att knyta ihop inventeringar – konstregister – 

bokförda värden: 

- Säkra att rätt inköpsbelopp används 

- Tekniska lösningar 

- Plan för att slutföra den pågående inventeringen 

- Plan för kommande, löpande inventeringar 

- Upplägg för kommande ekonomisk avstämning. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till verksamhetsområdet Utbildning och 

kultur. 

Inventerad konst i 

"verkligheten"

Inköpsvärden i 

konstregistret 

(Faciliate)

Bokförda värden i 

ekonomisystemet 

(Raindance)

18



 

      9(13) 

 RJL 2018/3253 

 
 

 

6. Försäkringsskydd 
Region Jönköpings län har stora tillgångar i form av fastigheter, utrustning, 

fordon m m. Det är därmed viktigt att det finns ett adekvat försäkringsskydd och 

att det finns ett upplägg där olika typer av risker avvägs mot kostnaden för 

försäkringar (premier). 

 

Den valda organisationslösningen med ett tydligt samlat ansvar (finanssektionen 

inom ekonomiavdelningen) ger bra förutsättningar för hanteringen av 

försäkringsfrågorna. 

 

På intranätet finns information om de olika typerna av försäkringar som regionen 

har och även hur anmälningar av skador går till. Det finns dock inget samlat 

dokument i form av policy/riktlinjer för försäkringsfrågorna. 

 

Etablerade rutiner finns för upphandling av försäkringar. Detta sker via 

finanssektionen i samverkan med inköpsfunktionen. Inför upphandlingarna görs 

analyser och överväganden kring självrisker och deras påverkan på 

premiekostnaden. Det finns fungerande rutiner för skadeanmälningar och för de 

transaktioner som bokförs i ekonomisystemet. Utöver det som bokförs görs 

sidoordnade sammanställningar över skador m m för att möjliggöra analyser och 

bedömningar av olika slag. 

 

Inom ramen för kontrollmomentet har det inte framkommit något som tyder på att 

det finns brister i försäkringsskyddet. Upplägget mot försäkringsbolaget är 

konstruerat på ett sådant sätt att de löpande förändringar i bilbestånd, fastigheter 

m m som sker under årets täcks in i försäkringsskyddet. 

 

Förslag till åtgärder 

Ett samlat dokument i form av policy/riktlinjer skulle kunna säkra att 

inarbetade rutiner och principer inte fallerar och att frågor riskerar att 

falla mellan stolarna om nyckelpersoner lämnar organisationen. 

 

Åtgärden kan hänföras till finanschefens ansvarsområde (inom 

Regionledningskontorets ekonomiavdelning). 

7. Debiteringar inom Folktandvården 
Debiteringarna inom Folktandvården har stor betydelse för verksamhetsområdets 

ekonomiska resultat. En stor del av organisationens kostnader (cirka 50 procent) 

finansieras av intäkter som genereras via debiteringar av något slag. Det årliga 

beloppet som debiteras mot patienter, Försäkringskassan och vissa andra externa 

organisationer uppgår till cirka 290 miljoner kronor. 

 

Rutinerna vid debiteringar av tandvård styrs i hög grad av regelverket kring det 

statliga tandvårdsstödet. Prissättningen för olika åtgärder och behandlingar inom 

Region Jönköpings län fastställs årligen av Regionfullmäktige. Detta sker i 
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samband med det årliga budgetbeslutet. Prislistan publiceras på Folktandvårdens 

externa websida och blir därmed tillgänglig för allmänheten och för patienterna. 

 

Debiteringar och betalningsflöden är beroende av systemsambanden mellan 

verksamhetssystemet T4 och ekonomisystemet. Utifrån den dokumentation som 

finns över systemsamband, filöverföringar etc görs bedömningen att rutinerna är 

väl genomtänkta och stabila. 

 

Nuvarande kontroller och granskningar som utförs: 

 

- T4-systemet innehåller vissa inbyggda kontroller för att förhindra 

feldebiteringar. Det finns även fellistor som tas fram ur systemet för att 

upptäcka eventuella fel. 

- Minst en gång per år genomför Försäkringskassan en kontroll av de 

debiteringar som görs mot dem. 

- Vid verksamhetsuppföljningar av olika slag och i rapporter redovisas 

timintäkt per behandlare. Detta lyfter fram vikten av debiteringar rent 

allmänt, men är ett ganska trubbigt instrument för att visa på eventuella fel 

i debiteringarna. 

- Vid vissa tillfällen görs granskningar av debiteringarna dels via 

verksamhetscheferna inom ledningsfunktionen på Folktandvårdens kansli 

och dels via granskningar som utförs av klinikerna själva. Det finns inga 

riktlinjer eller samlat dokument som beskriver frekvens, omfattning eller 

utformning av denna typ av kontroller. Granskningarna som görs kräver 

klinisk kompetens och det är inga externa personer utanför 

Folktandvårdens organisation som är inblandade i arbetet. Ledningens 

granskningar har utförts vartannat eller vart tredje år. 2016 års granskning 

visade på ett feldebiteringsvärde som uppgick till 20 %. 2019 års 

granskning visade på ett feldebiteringsvärde på 2,5 %. De åtgärder som 

vidtogs efter 2016 års granskning visade sig alltså ha mycket stor effekt.  

 

Analyser som gjorts via kontrollmomentet: 

 

Analyser har utförts via analysverktyget Diver för att jämföra statistik och 

debiteringsmönster för olika delar av verksamheten. 

 

- Det finns stora skillnader mellan olika kliniker i hur stora belopp som 

debiteras för uteblivna patienter. Även om man jämför socioekonomiskt 

jämförbara orter finns det stora skillnader. Jämförelsen indikerar att det 

kan finns skillnader i hur man tillämpar regelverket om debitering för 

uteblivande. Strävan har enligt uppgift varit att hantera detta homogent 

över länet. 

 

I ett första steg behöver det förtydligas om ett lyckat utnyttjande av ej 

avbokad tid ska föranleda att debiteringar för uteblivande inte ska göras. I 
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ett andra steg behöver det klargöras hur man ska avgöra vad som är ett 

utnyttjande så att inte denna bedömning blir godtycklig. 

 

- För tandhygienisterna har statistik avseende ”basundersökning” och 

”fullständig undersökning” tagits fram. Analysen visar att det finns stora 

skillnader mellan klinikerna när det gäller hur ofta den ena eller andra 

varianten debiteras. Man kan misstänka att lokal debiteringskultur finns 

med i bilden och påverkar vilken åtgärdskod man använder och därmed 

hur stor debiteringen blir. Liknande resultat framkommer vid analys av 

andra typer av ”mer” respektive ”mindre omfattande” åtgärder. 

 

Folktandvården har i första hand själva fokuserat på tandläkardebiteringar 

i sina egna granskningar och det kan därför vara lämpligt att även granska 

tandhygienisternas debiteringar. 

 

- Samma typ av jämförelser som för tandhygienisterna har gjorts för två 

olika grupper av åtgärder för tandläkare. Analysen visar att det finns 

relativt stora skillnader mellan klinikerna. 

 

Skillnaderna kan enligt ansvarig på Folktandvårdens kansli till stor del 

bero på kompetens- och erfarenhetsskillnader mellan klinikerna. 

Folktandvårdens egna granskningar har inte visat på några brister i 

debiteringar av denna typ. 

 

Det finns en medvetenhet om vikten av korrekta debiteringar inom 

Folktandvården och insatser har gjorts för att öka fokuseringen på denna fråga. 

Etablerade rutiner och systemsamband finns för att klara debiteringar och 

betalningsflöden. Granskningar av debiteringskvalitet sker på olika nivåer inom 

organisationen. Kontrollmomentet visar att det trots detta finns ett antal åtgärder 

som bör övervägas.  

 

Förslag till åtgärder 

Fastställ och tydliggör hur man ska tolka och tillämpa reglerna avseende 

debiteringar för uteblivande/sent återbud. 

Genomför en speciell debiteringsgranskning av tandhygienisternas 

tillämpning av prislistan. 

Utveckla en standardiserad analysrapport i verktyget Diver för att 

synliggöra skillnader i debiteringsmönster mellan kliniker och mellan 

behandlare. 

Fastställ ett regelverk och en struktur över hur debiteringskontroll ska 

göras. Beskriv kontrollfrekvens, omfattning samt vad som ska göras av 

de olika nivåerna i organisationen. 

Överväg om det skulle vara lämpligt och möjligt att vid något tillfälle 

involvera externa personer i kontrollarbetet. 
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Säkra att dokumentationen över systemsamband mellan T4-systemet och 

ekonomisystemet hålls aktuell och att det finns beredskap för 

kunskapsöverföring om någon av nyckelpersonerna skulle sluta sin 

tjänst. 

 

Åtgärderna berör Folktandvården och bör hanteras inom verksamhetsområdet. 

 

8. Förmånsbeskattning 
Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare och det finns därmed en rad olika 

typer av ersättningar och förmåner som ska hanteras skattemässigt. I en offentlig 

verksamhet som själv är beroende av skattemedel är det viktigt att det inte 

förekommer felaktigheter när det gäller beskattning av förmåner. Förtroendet för 

organisationen riskerar att skadas om det framkommer att felaktigheter begås även 

om de skulle vara oavsiktliga. 

 

Information och riktlinjer om personalförmåner och dess beskattning finns på 

Region Jönköpings läns intranät. Förutom information under särskilda avsnitt 

finns även information i form av ett samlat dokument ”Personalförmåner – 

riktlinjer för Region Jönköpings län”. Detta överlappar till vissa delar den andra 

informationen om förmåner. Det kan uppstå otydligheter när denna typ av 

information förekommer på två ställen. 

 

Beskattningsbara förmåner som uppstår för varje anställd ”märks” med särskilda 

koder (lönearter) i regionens personalsystem Heroma. Dessa poster samlas sedan 

upp med automatik månadsvis så att preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan 

regleras. Posterna som förmånsbeskattas framgår på de anställdas lönebesked. 

Rutinerna kring detta är genomtänkta och stabila. 

 

Det totala beloppet för beskattningsbara förmåner helåret 2019 uppgick till cirka 9 

miljoner kronor. Preliminärskatt har dragits baserat på detta belopp och uppgifter 

för varje berörd medarbetare har redovisats till Skatteverket. Förutom skatte-

effekten som reglerats har regionen betalat arbetsgivaravgift för dessa förmåner. 

 

Kontrollmomentet visar att det finns en medvetenhet inom organisationen om 

vikten av korrekt hantering när det gäller beskattning av förmåner. Etablerade 

rutiner finns för att säkra den skattemässiga hanteringen av förmåner. 

 

 Genomgång av olika typer av förmåner visar att följande förmåner 

hanteras korrekt och inga synpunkter har därmed noterats: 

 

- Cykelförmån 

- Bostadsförmån 

- Fri sjukvård 

- Resekort för anställda inom Länstrafiken 

- Tjänsteresor och traktamenten 
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 För följande förmåner finns noteringar som bör föranleda någon form av 

åtgärd eller övervägande. I ett par fall behöver eventuell skattemässig 

effekt klarläggas och i andra fall handlar noteringarna om samstämmiga 

regler inom regionen eller om rent administrativa rutiner: 

 

- Parkering vid arbetsplatsen 

- Friskvård/motion 

- Medlemsavgifter 

- Gåvor 

- Förmånsbil 

 

Förslag till åtgärder 

Säkra att översyn/uppdateringar av prissättningen för parkering görs på 

ett mer löpande sätt än vad som varit fallet hittills på de platser där 

personalen erlägger avgift. 

Klarlägg om förekomsten av olika nivåer på friskvårdsbidraget är 

förenligt med Skatteverkets regelverk. Tydliggör även att avvikelser från 

regionens övergripande regelverk kan tillåtas om det är så det är bestämt. 

Klarlägg eventuell förmånsbeskattning avseende medlemsavgifter till 

yrkes- och branschföreningar. 

Informera om det interna regelverket för julgåvor så att följsamhet mot 

regionens regelverk uppnås inom alla enheter. 

Trimma rutinerna för förmånsbilar så att det administrativa arbetet 

förenklas. 

Tänk igenom hur informationen och riktlinjer synliggörs på intranätet så 

att det underlättar för läsaren och så att missförstånd undviks. 

 

Arbetet med åtgärder kan lämpligen samordnas via HR-direktörens funktion på 

Regionledningskontoret även om det till vissa delar berör andra delar av 

organisationen. 
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2020-02-10 RJL 2019/179

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Verksamhetsberättelse 2019 - TIM
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner verksamhetsberättelse för 2019 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I januari 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2019 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I januari 2019
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för de verksamhetsområden som
verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören. Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2019 utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2019. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige. 

Nämnden delges även
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information, då många av
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Länstrafiken
 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med verksamhetsnära 

funktion – för information
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Jane Ydman 
Tf Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Inledning 
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och 

utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision "För ett bra liv i en 

attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga 

livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en 

prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, 

vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Nettobudgetomslutningen var 2019 ca 893 

mnkr och faktiskt antal årsarbetare var 85,3 i genomsnitt under året. 

Sammanfattning  

De senaste åren har det varit ett flertal trafikavtal som löpt ut och som därför handlats upp på 

nytt. I slutet av 2018 togs tilldelningsbeslut i regionbussupphandlingen och det har under året 

pågått ett etableringsarbete inför trafikstart i juni 2020. I en stor del av länet kommer bussarna 

att köras på biogas i enlighet med biogasöverenskommelsen mellan länets kommuner och 

Region Jönköpings län. I slutet på 2019 togs tilldelningsbeslut i stadstrafikupphandlingen i 

Jönköping och där är etableringsarbete påbörjat inför trafikstart i juni 2021. Byggnationen av 

den nya bussdepån på Ljungarum är påbörjad och ska stå klar inför trafikstarten. 

Framtagandet av underlag inför upphandling av tågoperatör pågår inför trafikstart i december 

2021. Nya tågfordon till Krösatågen är beställda via Transitio för leverans 2022/2023. 

Under hösten slutfördes även upphandling för Serviceresor och avtal har tecknats med 13 

trafikföretag inför trafikstart i september 2020. 

Samtidigt pågår projekt med att ta fram ett nytt biljettsystem och med utbyte av fordonsteknik 

m.m. Biljettsystemsprojektet genomförs i samarbete med tre grannlän och har blivit försenat. 

Tanken var att en ny mobilapp skulle lanserats under 2019 men planen är nu att lansering sker 

under våren 2020. Det är av stor vikt att det inte blir ytterligare förseningar eftersom 

serviceavtalet med nuvarande leverantör av biljettsystem löper ut i juni 2020. 

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning och det kommer arbetas med 

resultatet av den under 2020. 

Flerårsöversikt, utfall 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal tusental resor, 
allmän trafik 

22 088 22 647 22 783 22 425 20 798 

Antal tusental resor, 
serviceresor 

715 692 681 669 644 

Trafikproduktion tusental 
km 

     

Stadstrafiken Jkp 7 038 7 064 7 042 7 021 7 215 

Regionbussar 13 752 13 487 13 802 13 593 13 044 

Krösatåg, Jkpg län 3 061 2 982 2 810 2 982 2 370 

Serviceresor 14 741 14 261 14 370 13 829 13 160 

Biljettintäkter, milj kr 280,2 272,8 259,7 239,4 231,3 

Skattesubventionsgrad, % 60,5 61,2 63,5 63,7 61,9 

Budgetavvikelse milj kr -7,3 0,6 -34,6 -44,1 -1,5 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

11 52% 10 53% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

5 24% 6 31% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 24% 3 16% 

Antal mätetal som 
mäts 

21 100% 19 100% 

Andelen mål som nås helt eller delvis har minskat något jämfört med föregående år. De mål 

som inte nås 2019 är resande, ekonomi i balans, tjänsteresor med poolbil, kostnad per 

resenärkilometer serviceresor samt energianvändningen per personkilometer. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 

resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.  

Flertalet av mätetalen som berör nöjdhet bland både allmänhet och resenärer har sjunkit sedan 

föregående år. En anledning är att trafikavtalen håller på att löpa ut och det är en stor andel av 

fordonen som är i lite sämre skick. Även biljettsystem och övrig teknik är föråldrad och det 

här sammantaget påverkar nöjdheten negativt. 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 

serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Restiden - allmän 
trafik 

30% 34 % Frågan om restid handlar om ifall man sparar tid genom att 
resa med kollektivtrafiken och resultatet har förbättrats 
med två procentenheter sedan föregående år. Det är lägre 
än rikets genomsnitt på 37%. 

 
Restiden 
- serviceresor 

96% 91 % Andelen samkörningar har ökat senaste åren och ligger på 
en mycket hög nivå, vilket gör det svårt att höja resultatet 
för restiden. Det är en procentenhet lägre än föregående 
år. 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prisvärdhet 

50 % 42 % Resultatet för prisvärdhetsmåttet har minskat sedan 
föregående årsbokslut men har hämtat sig något under 
året. Resultatet är två procentenheter sämre än landet i 
genomsnitt. Uppfattningen är att det är lägst prisvärdhet 
inom stadstrafiken. Prisvärdheten kan påverkas av andra 
faktorer än enbart priset. Vi är i slutet på en lång 
avtalsperiod på bussidan och många fordon är slitna. 
Detsamma gäller den tekniska utrustningen där det 
kommer ett skifte under året. 

  

 

Aktiviteter Analys 

Införa Seniorkort 31/3 Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja 
gälla den 31/3. Det har i genomsnitt sålts ca 1900 kort per 
månad sedan dess och det görs i genomsnitt ca 60 000 
resor per månad med seniorkortet, vilket motsvarar drygt 
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Aktiviteter Analys 

3% av alla resor. 

Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Färdtjänsthandlägg
ning, dagar från 
ansökan till beslut 

18 dagar 23 dagar Handläggningstiden har kortats ner med 4 dagar sedan 
föregående år och ligger ungefär på genomsnittet i landet. 
Viss personalomsättning har gjort att målet inte nåtts. 

  

  
Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI 
- allmän trafik - alla 
länsbor 

50 % 50 % Resultatet över nöjdheten bland allmänheten har legat 
ganska stabilt under året men är två procentenheter lägre 
än föregående år samt tre procentenheter under landets 
genomsnitt. 

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

60 % 59 % Resultatet minskar sedan föregående år med fyra 
procentenheter, och är en procentenhet lägre än landets 
genomsnitt. 

Resenärer med busstrafiken i både region- och stadstrafik 
drar ner siffrorna, tågresenärer är mer nöjda. Dock visar 
egna interna kundundersökningar (där frågorna är mer 
omfattande) att nöjdheten har ökat under andra halvan av 
året. 

I busstrafiken befinner vi oss i slutet av en lång 
avtalsperiod där skicket på fordonen är sämre. I Jönköpings 
stadstrafik har det varit en del kvalitetsproblem, många 
inställda turer mm. 

  
Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI 
- serviceresor 

85 % 79 % Nöjdheten minskar vilket med stor sannolikhet beror på 
flera års problematik med förarbrist. Kunderna får i mindre 
utsträckning åka den önskade tiden och fler kunder får 
vänta längre på att åka hem från vården. Nöjdheten ligger 
på en hög nivå trots allt. Genomsnittsresultat för landet är 
ca 80%. Dessutom minskar antalet inkomna 
kundsynpunkter till Serviceresor. 

 

Aktiviteter Analys 

Översyn av processerna inom 
färdtjänsthandläggningen 

Samtliga verksamhetsrutiner är genomlysta under året för 
färdtjänstenheten och dokumentation genomarbetad och 
klar. 

Varumärkesanalys En varumärkesanalys är gjord och en varumärkesplattform 
utifrån den presenterades  under hösten. 

Införa elektroniskt kösystem på Kundcenter 
Juneporten 

Aktivitet ej påbörjad pga. lokalförändringar för Kundcenter. 

Införa stationer för självservice på 
Kundcenter Juneporten 

Aktivitet avbruten pga lokalförändringar för Kundcenter. 

Implementering av nya resevillkor Arbete med revidering och uppdatering av resevillkoren 
pågår regelbundet. 
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Aktiviteter Analys 

Kundundersökning färdtjänsthandläggningen 
- identifiera förbättringsområde 

På grund av att den nationella upphandlingen av 
kundundersökningen för färdtjänsthandläggningen blev 
försenad så startade inte intervjuerna enligt plan och 
därmed kommer det först under början av 2020 bli möjligt 
att göra analyser av resultatet.  

Processkartläggning bemötandefrågor inom 
Serviceresor 

I de fall det finns brister i språkkunskaper för förare som kör 
Serviceresor så kallas föraren till ett språktest. För de förare 
som inte uppnår avtalad språknivå ska föraren gå en 
språkutbildning med målet att klara avtalad språknivå. Ett 
antal tester har gjorts under året och två språkgrupper har 
genomfört utbildning. Tester och arbetssätt inkl utbildning 
går nu över till förvaltning och rullar på enl gällande rutin. 

Koppla befolkningsregister mot 
planeringssystem inom Serviceresor 

Arbetet har tagit små steg framåt under året och många 
frågor har lösts både av systemleverantör och regionens IT-
centrum. Dock kvarstår några delar innan tjänsten kan 
driftsättas fullt ut. 

Kunder inom Serviceresor ska kunna se 
bokningar på hemsidan. 

En mindre testgrupp har börjat använda funktionen och kan 
se och avboka resor. Tjänsten fungerar som förväntat i 
dagsläget och nästa steg är att införa identifiering via Bank-
Id så att en större grupp kunder kan börja använda tjänsten. 

Träffar med trafikföretagen inom Serviceresor 
för att utveckla verksamheten 

Sju stycken träffar med ett mindre antal förare som 
hanterar verksamhetsnära frågor och tre stycken större 
förarträffar/informationsmöten inkl frågestund är 
genomförda under året. 

Analysera och ev ändra regelverket för 
sjukresor i enlighet med gjord översyn. 

Översynen är klar och några av de föreslagna ändringarna 
tas ev med i kommande budget om ekonomiskt utrymme 
finns. Under kommande år ska möjligheten att boka tid för 
hemresa för sjukresor införas. 

Framgångsfaktorer: 

Andel bussar och tåg som går enligt tidtabell 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheten till uppföljning av andel 
bussar och tåg som går enligt tidtabell 

Krösatågens och Västtågens regularitet och rättidighet 
rapporteras till TIM-nämnden tertialvis. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 

en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

Sedan ett par år har ett flertal trafikupphandlingar gjorts och det är av största vikt att 

upphandlingarna genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för kundernas 

trafikutbud och service framöver. 

Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort) 

minskade med 2,9% 2019 jämfört med 2018. 2018 drevs resandet upp med hjälp av fria resor 

för skolungdomar under sommarlovet. Statsbidraget och därmed de fria resorna togs bort till 

2019 vilket har bidragit till att resandet inte når samma nivå som 2018. Trots årets minskning 

är resandet fortfarande över det långsiktiga målet enligt det Regionala 

trafikförsörjningsprogrammet med ca 500 000 resor. 

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 3,3%. 

  

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 22 088 22 647 -559 -2,5% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

22% 23% -1 -4,3% 

Antal serviceresor 715 692 23 3,3% 

Varav färdtjänstresor 591 559 32 5,7% 

Varav sjukresor 124 133 -9 -6,8% 

Totala antalet resor minskade med 2,5% inkl resor med skolkort. Minskningen av resandet är 

överlag på både stads- och regionbussar men allra mest på tågsidan. Andelen regelbundna 

resenärer följer resandestatistiken och sjunker. 

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 3,3%. 

Färdtjänstresorna fortsätter öka samtidigt som sjukresorna minska i antal eftersom det går att 

åka färdtjänst till vården. Varje färdtjänstresa har dessutom i genomsnitt blivit ca 350 meter 

längre jämfört med föregående år. 

Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Avtalstrohet inköp 

90 % 94 % Målet nås men resultatet minskar jämfört med tidigare 
månader vilket beror på felaktigt registrerade leverantörer 
i avtalsregistret. Det verkliga utfallet är troligen 98-99 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

procent. 

 

Aktiviteter Analys 

Slutföra upphandling av serviceresor Upphandlingen är slutförd och avtal är påskrivna med 13 
trafikföretag. 

Teckna avtal med mindre leverantörer Det pågår översyn av leverantörer utan avtal och det 
återstår att skriva avtal med några mindre. 

Upphandla entreprenör för stadstrafiken i 
Jönköping 

Upphandlingen är klar och avtal är tecknat. 

Genomföra projekt och driftsätta nytt 
biljettsystem 

Betalsystemsprojektet pågår för fullt både lokalt och 
centralt med samverkanslänen. Nya biljettläsare har börjat 
installeras på bussarna och övrig hårdvara är beställd. 

Genomföra projekt och driftsätta ny 
teknikplattform för fordonsteknik 

Projektet pågår och viss fordonsteknik är installerad i nya 
bussar. En upphandling kvarstår och det pågår full aktivitet 
inför driftsättning under våren/sommaren 2020.  

Upphandla entreprenör för tågunderhåll Tågunderhåll upphandlas gemensamt med 
trafikentreprenör under 2020. 

Delta i Transitios projekt för 
spårfordonsupphandling 

Upphandling pågår och tilldelning planeras under första 
kvartalet 2020. 

Upphandla upprustning av Itino-fordonen Görs i samverkan med Transitio. Tidplanen är dock inte klar 
i nuläget. 

Genomföra projekt och driftsätta elbusslinje 
17 i Jönköping 

Elbusslinjen driftsattes i december och trafikerar sträckan 
Strandängen-Asecs. 

Etablering av nytt regionbussavtal inför 
uppstart juni-2020 

Etablering pågår och första bussarna är levererade. 

Starta upp projekt för ny tågdepå Projektet är startat och Regionstyrelsen har beslutat om en 
förstudie. 

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor 
inom serviceresor 

En mindre revision hos ett trafikföretag har genomförts 
under nov/dec 2019 genom en begäran om samtliga förares 
anställningsbevis. Flera avvikelser har hittats vilka ska 
åtgärdas hos trafikföretaget. Den grundläggande tanken var 
att göra en större uppföljning hos minst ett trafikföretag 
med hjälp av en konsult men varken Sveriges Kommuner 
och Regioner eller Svensk Kollektivtrafik har kunnat hjälpa 
till med rekommendation av lämplig konsult eller riktlinjer 
hur en uppföljning bör ske på bästa sätt vilket varit utlovat 
tidigare. Någon liknande uppföljning av 
kollektivavtalsliknande villkor har inte gjorts i någon annan 
del av landet heller vilket gjort det svårt att hitta lämpliga 
referenser. Länstrafiken avvaktar rekommendationer från 
Upphandlingsmyndigheten alt SKR och gör tills vidare 
mindre uppföljningar. 
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Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal 
påstigande/mil 

9,2 9 Antalet påstigande har minskat medan antalet 
producerade mil i trafiken har ökat vilket ger en minskning 
av påstigande/mil jämfört med föregående år. Målet nås 
inte heller. 

  
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-2,9 % Det är en minskning av resandet med ca 2,9% exkl 
skolkortsresor och minskningen finns inom samtliga 
trafikslag. 2018 gick antalet resor upp under 
sommarmånaderna med hjälp av de statligt 
subventionerade fria resorna för skolungdomar. De togs 
bort inför 2019 vilket bidragit till minskningen. Om de fria 
sommarlovsresorna exkluderas så är minskningen 1,8% 
2019. 

Resandestatistiken tas från de registrerade resorna i 
biljettsystemet och det är en del bekymmer med driften. 
Det rör sig om både tekniska orsaker som beror på att 
systemet är gammalt och det rör sig om 
handhavandeproblem från förarsidan. Statistiken kan 
därför till viss del innehålla en del felaktigheter. 

Inom stadstrafiken i Jönköping har resandet minskat med 
ca 0,8% och minskningen återfinns främst på stomlinjerna. 
En förklaring kan vara att det är de kortare stadsresorna 
som minskat till förmån för cykel (där elcyklandet ökat) och 
gång. 

Störst minskning av resandet är det på tågsidan och här är 
en förklaring att det varit en hel del banarbeten framförallt 
på Jönköpingsbanan.  

 

Aktiviteter Analys 

Vändspår Tranås Central Besked från Trafikverket att vändspår i Tranås inte är 
aktuellt innan ca 2024 då ett nytt EU-gemensamt 
signalsystem införs på södra stambanan. 

Införa riktad marknadsföring till nyinflyttade Denna aktivitet har inte genomförts pga övriga projekt som 
tagit tid. 

Påbörja framtagande av nytt 
trafikförsörjningsprogram 

Framtagandet pågår och under våren har samråd skett med 
kommuner och angränsande län och en remissversion ska 
skickas ut i början på 2020. Enligt plan ska regionfullmäktige 
ta beslut om nytt program i januari 2021. 

Utveckla nytt koncept för närtrafiken Utredning inklusive sammanställning av kommunernas 
remissvar presenterades för TIM-nämnden i höstas. 
Eventuella förändringar av närtrafiken ska beaktas i nytt 
Trafikförsörjningsprogram. 
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Aktiviteter Analys 

Planera för fler turer på Västtågen på 
sträckan Jönköping – Falköping – 
Skövde/Göteborg 

Planering av utökning är framflyttad. 

Framgångsfaktorer: 

Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Trygghet resenär 

70% 71 % Tryggheten har försämrats sedan förra året och är en 
procentenhet lägre än landets genomsnitt. Den upplevda 
tryggheten är som lägst på regionbussarna och högst på 
tågen.  

 
Genomförda 
fordonskontroller 

50% 70 % Fler fordon än målsättningen har kontrollerats genom egna 
kontroller under året. Kontrollerna innefattar bl.a. 
lack/plåtskador, tvätt/städ m.m. En stor andel, 42%, av 
fordonen i stadstrafiken var underkända. Inom 
regionbussarna var motsvarande siffra 11%. Fordonen är 
fortsatt godkända för att framföra i trafik.  

 
Genomförda 
fordonskontroller 
Serviceresor 

90% 91 % Av 199 fordon som kallats till kontroll har 182 
kontrollerats. Att inte alla kontrollerats beror på att 
trafikföretagen helt enkelt inte kommit till kontrollerna. 
Ca 10% av de kontrollerade fordonen fick komma på en 
andrakontroll. Fordonen har fortsatt varit godkända för 
framförande i trafik. 

 

Aktiviteter Analys 

Upphandling kamerautrustning tåg Aktiviteten är avbruten. Tanken var att använda Regionens 
ramavtal, men det kunde inte användas. Kostnadsbilden är 
mycket högre än förväntat. 

Undersöka möjligheterna att kartlägga 
godkända hjälpmedel kopplade till respektive 
färdtjänsttillstånd 

Det har visat sig att det är ett för omfattande projekt och 
det går inte att koppla det till myndighetsutövningen 
(lagen). Kopplingen till färdtjänsttillståndet är komplicerad 
då kunder kan komma att byta hjälpmedel utan att vi får 
reda på det och vi kan inte kräva att alla hjälpmedel ska 
finnas med i färdtjänstbeslutet. Aktiviteten avbryts. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar 

under programperioden. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Regionbuss 

50 % 87 % Regionbusstrafiken visar en stor förbättring av 
användningen av förnybara drivmedel 2019 jämfört med 
2018 och är långt över kraven i trafikavtalen och 
miljömålen. Fördelningen 2019 är 48% HVO, 39% RME och 
13% fossil MK1-diesel.  

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Stadstrafik 

90 % 90 % Andelen förnybara drivmedel i Stadstrafiken i Jönköping 
skulle ha varit 100% om fordonsgasen bestått av enbart 
biogas. (2019 är fördelningen 73% biogas och 27% 
naturgas). Resultatet visar 90% förnybara km då 
trafikföretaget rapporterar in det faktiska drivmedlet som 
under året bestod av 28% biogas, 10 % naturgas, 60% RME, 
2% HVO samt en mycket liten andel förnybar el. Något lite 
sämre resultat jämfört med 2018 vilket beror på att vissa 
linjer trafikeras med gasbussar istället för dieselbussar med 
RME. I och med att gasen inte är helt fossilfri och att detta 
drivmedel trängde undan förnybar RME ökar den fossila 
andelen km. Naturgasens inblandning har ökat med ca 2 
procentenheter. 

  
Andel förnybart 
drivmedel Tåg 

60 % 71 % Tågtrafiken visar en stor förbättring av andel förnybara km 
i och med att avtalskravet på 20% förnybar inblandning i 
den fossila MK1-dieseln för Krösatågen slog igenom under 
2019. Totalt för tågtrafiken i länet trafikeras 71% av 
förnybara km att jämföra med 64% under 2018. 
Fördelningen 2019 är 64% förnybar el, 7% HVO och 29% 
fossil MK1-diesel. 

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Serviceresor 

20 % 54 % Serviceresors resultat för förnybara km uppgår till 54% och 
då är både bussar och personbilar inkluderade. Jämfört 
med resultatet för 2018 på 42% har även Serviceresor tagit 
ett stort kliv framåt. Fördelningen 2019 är 7% biogas, 7% 
RME, 40% HVO, en mycket liten andel förnybar el samt 
46% fossil MK1-diesel. 

 

Aktiviteter Analys 

Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till 
nya biogashybridbussar 

Fordonen är i trafik sedan juni. 
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Uppdrag/mål: 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Årsmål 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Energianvändning 
inom allmän 
kollektivtrafik 

0,25 
kWh/pkm 

0,263 
kWh/pkm 

Energianvändningen har inte förbättrats sedan 2018 utan 
är på samma nivå 2019. Utfallet 2019 var 0,263 kWh/pkm 
och målet låg på 0,250 kWh/pkm. Energianvändningen för 
den allmänna kollektivtrafiken har ökat med ca 4 
procentenheter sedan 2018. En förklaring till ökningen av 
energianvändningen kan vara en gammal fordonsflotta i 
trafiken vars drivmedelsanvändning ökar med åren p.g.a. 
förslitningar. Tågtrafikens ökade förnybara km har också 
bidragit till ökad energianvändning då det behövs mer HVO 
för att kompensera förlorad fossil MK1 diesel. 

Nytt trafikavtal år 2021 för stadstrafiken i Jönköping 
kommer troligen medföra att målet på 0,16 kWh/pkm nås 
2025 då avtalet innehåller en stor andel elbussar. 

 

Aktiviteter Analys 

Etablering av laddinfrastruktur inför 
kommande stadstrafikupphandling 

Etablering pågår planenligt och laddinfrastruktur för Linje 
17 är i drift. 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -58 % Resandet med egen bil fortsätter att minska. Efterlevnaden 
av resepolicyn förefaller god och resorna med våra 
poolbilar ökar istället. Vi har även genomfört särskild 
informationsinsatser om resfria möten. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 100 % Ökningen blir 100% eftersom det inte var något utfall 
föregående år. Ökningen av användningen av  "egna" 
poolbilar är 30% vilket hänger samman med minskningen 
av användandet av egen bil. 

  

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % -89 % Det görs ett fåtal flygresor och de är färre än 
jämförelseåret 2017. 

  

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -78 % Någon enstaka flygresa gjordes under sista tertialet, vilket 
var mindre än jämförelseåret 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

Komplettera rutin för tjänsteresor med val av 
färdsätt 

Rutinen är uppdaterad. 

Öka användningen av resfria möten Det har varit information om resfria möten för all personal 
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Aktiviteter Analys 

under våren och bättre teknisk utrustning är beställd. 

Instruktionsfilm om tankning biogas för 
poolbil. 

Instruktionsfilm finns upplagd på intranätet. Andel biogas i 
poolbilarna är ca 90 procent av totalt bränsle. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 

återkoppla direkt.  

Utifrån vår vision i perspektivet är det bekymmersamt att resultatet för mätetalet Lyhördhet 

sjunker kraftigt. 

Strategiska mål: 

Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: 

Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Lyhördhet 

36 % 29 % Resultatet fortsätter att sjunka och är nu åtta 
procentenheter lägre än förra årsskiftet. Landets 
genomsnitt är 34%. Det är resenärer med tåg som 
uppfattar lyhördheten som sämst. Det kan ha sin förklaring 
i problem med tillgång på tåg historiskt och på att det 
under året varit en del banarbeten. 

 

Aktiviteter Analys 

Starta projekt att införa digitala tillstånd vid 
sjukresa 

Aktivitet finns med i budget 2020 -  uppstart under 2020. 

Avtala tid för hämtning vid sjukresa hem från 
vården. 

Uppstartsmöte för projektet var under hösten. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.  

Vi skapar delaktighet i verksamhetens mål bl.a. genom medarbetarsamtalen och genom att 

personliga mål sätts utifrån avdelningens och verksamhetens övergripande mål. Under 2019 

genomfördes en medarbetarundersökning vilken det kommer arbetas vidare med under 2020. 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en 

central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi 

står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande 

medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår 

kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer 

överens med kravprofilen anställs. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens 

framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och 

individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra 

kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 100 % Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 100 % Kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband 
med medarbetarsamtal som genomförts under 
hösten/vintern. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En 

ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens 

och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. 
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Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,8 % 2,6 % Sjukfrånvaron för helåret stannade på den låga den nivån 
som varit under hösten. 

  

 

Aktiviteter Analys 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Heltid som norm gäller. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Ur tillgänglighetsperspektiv har speciellt anpassade lokaler erbjudits för att medarbetare med 

funktionsnedsättning ska kunna utföra arbetet som vanligt under pågående hotellbyggnation. I 

diskussioner och planering av att flytta Länstrafikens lokaler finns tillgänglighetsperspektivet 

med i kravbilden. Vi försöker fånga in om någon medarbetare har särskilda behov, ex hörsel – 

eller synnedsättning eller andra ergonomiska behov när vi utformar nya arbetsplatser 

Inför varje lönerevision görs lönekartläggning för att belysa eventuella osakliga löneskillnader 

mellan kvinnor och män 

Vi erbjuder medarbetare möjlighet att jobba heltid där så är möjligt, vilket de flesta gör i vår 

verksamhet. Vi har några som varit föräldralediga och vi har då tagit in vikarie för att täcka 

upp för detta, samt behållit någon vikarie för att medarbetare ska kunna komma tillbaka på 

deltid en tid och kombinera arbetet med föräldraledighetstiden. 

Vi tillåter även en stor frihet att få en fungerande vardag för småbarnsföräldrar, ex att få nyttja 

flextiden. 

Vid rekrytering beaktas att arbetsplatsen ska ha en balans mellan ålder, kön mm. 

Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. 

Vi skiljer inte på medarbetare, alla har möjlighet att delta på aktiviteter och få information 

under sin ledighet. Föräldralediga och sjukskrivna har getts möjlighet att delta på APT och 

medarbetarsamtal. 

  

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande 

värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska 

chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under 

året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Här har samtliga 

chefer deltagit i nätverk för engagerat ledarskap. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering 

över tid.  

Vi följer intäkts- och kostnadsutvecklingen och kommunicerar internt till medarbetare, 

budgetansvariga och chefer för att hålla tilldelad budgetram. Efter några år med underskott 

hade Länstrafiken en budget i balans 2018. Det ekonomiska resultatet för 2019 visar på ett 

underskott om ca 7,3 mnkr. Underskottet återfinns inom Serviceresor där nettokostnaderna 

ökat med ca 12% mellan 2018 och 2019. Till 2019 tillfördes 5 miljoner kronor i budget för 

införande av seniorkort. 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Inför 2020 har Regionfullmäktige skjutit till 17,5 mnkr för att kompensera för 

kostnadsutvecklingen inom Serviceresor 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -7 270 tkr Budgetavvikelsen slutade på minus ca 7,3 mnkr vilket 
stämmer väl med prognosen från senaste tertialbokslut på 
minus 6,8 mnkr. Underskottet härrör från Serviceresor där 
avvikelsen blev minus ca 17,4 mnkr. Det stämmer också väl 
med lämnad prognos på minus 17,5 mnkr vilket även är 
summan för budgettillskottet 2020. 

Kommentarer till vissa poster i nedanstående tabell: 

Biljettintäkter - budget hög eftersom det räknades med 
statsbidrag för sommarlovskort. När det togs bort höjdes 
biljettintäktsbudget istället. Övriga intäkter är höga pga 
försäkrings- och stilleståndsersättningar för tidigare skador 
på tågfordon samt pga höga kvalitetsviten från 
trafikföretag. 

Det är ett underskott (-1,3%) på regionbussar som främst 
beror på förstärkningstrafik. Inom stadstrafiken har 
ersättningen per körd kilometer blivit högre eftersom det 
är fler led-bussar i trafik. Trafikkostnaderna inom 
Krösatågen är i balans med budget, underskottet beror på 
uppbokningar av kostnader för fordonsanskaffningsprojekt 
samt ersättning i samband med avtalsslut. 

Trafikkostnader färdtjänst och trafikkostnader sjukresor 
avviker kraftigt mot budget till följd av ett ökat resande 
och dyrare avtal efter upphandling. 

Den positiva avvikelsen avseende övriga kostnader utgörs 
främst av kostnader som legat centralt och inte använts. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

JLT Totalt Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter    

Biljettintäkter 279 872 291 170 -11 298 

Egenavgifter 26 011 25 625 386 

Skolkortsintäkt 76 818 76 531 287 

Övriga intäkter 90 208 51 233 38 975 

Summa 472 908 444 559 28 349 

Kostnader    

Personal-
kostnader 

-54 142 -54 130 -12 

Regionbuss 
inkl 
förstärkning 

-336 680 -332 483 -4 197 

Stadstrafik inkl 
förstärkning 

-288 103 -284 597 -3 506 

Krösatåg, 
operatör 

-105 799 -104 264 -1 535 

Krösatåg, 
övrigt 

-129 090 -124 317 -4 773 

Västtågen -93 126 -95 000 1 874 

Öpendeln, 
Kust till kust 

-29 066 -30 690 1 624 

Trafikkostnad, 
färdtjänst 

-178 461 -158 582 -19 879 

Närtrafik -5 817 -5 009 -808 

Riksfärdtjänst -5 287 -4 921 -366 

Trafikkostnad, 
sjukresor 

-72 863 -63 860 -9 003 

Övriga 
kostnader 

-76 489 -81 452 4 963 

Summa -1 374 924 -1 339 305 -35 619 

Resultat -902 016 -894 746 -7 270 
 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Det redovisade underskottet härrör från 
servicereseverksamheten och Regionfullmäktige har 
beslutat om ett budgettillskott till 2020. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Vi strävar hela tiden efter att uppnå bästa trafikekonomi genom att analysera lämpligaste val 

av trafikslag och turtäthet. Trafikutbudet analyseras utifrån kostnadseffektivitetsanalyser, bl. 

a. genom linjeanalys av påstigande/mil. 
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Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,38 
kr/km 

Kostnaden per resa har legat relativt stabilt under året men 
är högre än målvärdet. Det beror framförallt på att nytt 
avtal blev dyrare än tidigare samt att resorna blivit något 
längre (undantag länsfärdtjänst) vilket också påverkar 
kostnaderna. Indexuppräkningen blev något högre än den 
budgeterade. 

  
Skattesubventionsg
rad - allmän trafik 

60 % 61 % Skattesubventionsgraden är ca 0,7 procentenheter lägre i 
år jämfört föregående år, vilket beror på intäkterna från 
försäkringsbolag för tågskador samt på vitesintäkter. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, 

kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med såväl ledning 

som stöd. Nettobudgeten för 2019 är 316 mnkr och under året har verksamheten i snitt haft 

cirka 385 faktiskt antal årsarbetare. Inom regionledningskontoret och verksamhetsnära 

funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en 

attraktiv region, i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära 

vård, har fortsatt med utgångspunkt i det arbete som startades 2018. Tillgänglighet är ett 

prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare inom flera 

verksamheter. I länets handlingsplan för jämlik hälsa har många aktiviteter genomförts, varav 

ett stort antal inom området psykisk hälsa. Lärcafé-verksamheten har utvecklats och ledare 

har utbildats i hela länet. Stort fokus på samverkan med kommunerna bl a genom 

strategigrupperna barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. 

En handlingsplan för att bli bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem har integrerats i 

arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Under 2019 har Tobakshjälpen lanserats på 

1177, detta är ett av flera digitala hjälpmedel för invånarna. Kunskapsstyrning utvecklas 

gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. Under 2019 påbörjades arbetet med revidering av 

hållbarhetsprogrammet. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades i december 2019 av regionfullmäktige. 

Andra pågående arbeten inom regional utveckling är hållbarhetscheckar, 

digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska direktinvesteringar. 

Regional utveckling har under årets förstärkts med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. 

Tre ledarprogram, program för framtida chefer och nätverk för engagerat ledarskap har 

genomförts. Genom dessa program finns alla chefer med i chefsutvecklingen. 

För rätt använd kompetens pågår t ex projektet mer tid för patienten, där arbete sker för att 

minska dubbeldokumentation. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10  prövas inom några enheter.  

Under året har arbetet för oberoende av bemanningsföretag fortsatt och kostnaderna har 

minskat jämfört med föregående år. Läkarutbildningen, studieort Jönköping startade i januari 

2019 och planering av tandläkarutbildning pågår. 

Under 2019 har arbetet med civilt försvar pågått utifrån överenskommelser med MSB, SKR 

och Socialdepartementet. Fokus har varit på kartläggning inom befintlig verksamhet och 

kunskapshöjning för nyckelfunktioner. 

Resultatet i medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar sammantaget på 

goda resultat i verksamhetsområdet. Under våren 2020 arbetar varje avdelning med sina 

resultat. Ekonomin i verksamhetsområdet är i balans och måluppfyllelsen är något högre än 

föregående år. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

6 50 % 2 22 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

3 25 % 4 45 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 25 % 3 33 % 

Antal mätetal som 
mäts 

12 100 % 9 100 % 

Den totala måluppfyllelsen är god och har förbättrats jämfört med föregående år. 

Tjänsteresorna med egen bil ligger högt och bör kunna reduceras framöver. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade 
vård och inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar har fortsatt under året, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten pågår 
med flera lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Existentiell hälsa och andlig vård 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Arbetet med att stärka den existentiella hälsan har under 
året breddats och utvecklats. Samtalsgrupper kring 
livsfrågor har genomförts med patienter och invånare inom 
psykiatrin, onkologin och i primärvården. Möjligheten till 
existentiell reflektion erbjuds även medarbetare inom 
hälso- och sjukvården. Metodiken för samtalsgrupperna 
bygger på WHO:s folkhälsoenkäter där åtta dimensioner 
med betydelse för den existentiella hälsan har identifierats. 
Insatserna präglas av ett salutogent förhållningssätt som 
främjar nyorientering och upprätthållande av hälsan. En rad 
utbildningstillfällen och seminarier har genomförts lokalt 
och nationellt och ämnet har integrerats i olika 
utbildningsprogram. Existentiell hälsa utgör ett eget 
utvecklingsområde inom det breda folkhälsoarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda 

20 personer har genomgått den årliga ”Etikskolan” för nya 
etikombud. 

  Välbesökta lunchsamlingar har genomförts på 
länets tre sjukhus vid totalt tio tillfällen.  

  Etikrådet medverkar regelbundet i 
utbildningsprogram för AT- och ST-läkare samt i 
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Aktiviteter Analys 

den nya decentraliserade läkarutbildningen. 

 Efterfrågan på medverkan i utbildningar och 
seminarier på arbetsplatsnivå är fortsatt stor. 

 Främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska 
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver 
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i 
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker 
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och 
via övriga kommunikationskanaler. 

 Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor 
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas 
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella 
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer 
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Under året har 
följande riktlinjer särskilt uppmärksammats och reviderats: 

 Riktlinjer för mötet med patienter i 
receptionslokaler, väntrum och behandlingsrum 

 Gåvor och förmåner från patienter och anhöriga 
till personal inom hälso- och sjukvård och 
tandvård. 

 Arbete med prioriteringar i vården Under hösten har tre samlingar anordnats, en på varje 
sjukhuset, dit både medarbetare och förtroendevalda var 
inbjudna. Hur gör vi eller hur borde vi göra när behoven 
inom sjukvården är större än resurserna?" Vem bestämmer 
hur prioriteringarna ska göras? Vem ska stå tillbaka? Kan vi 
prioritera på ett ”rättvist” sätt? Föreläsare var Eva 
Arvidsson, allmänläkare och medicine doktor, som 
disputerat på ämnet prioriteringar i primärvården. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

 Tillgänglig vård Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering, 
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser 
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är 
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad 
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner 
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

Nya kömiljarden gav Region Jönköpings län ett stort 
resurstillskott under hösten. En plan togs fram för 
satsningar inom tillgänglighetsområdet. Inför 2020 kommer 
ytterligare pengar i kömiljarden - planering för fördelning 
och användningen av dessa medel pågår. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med närakuter Sammanfattningsvis har arbetet med de tre gemensamma 
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Aktiviteter Analys 

Närakuterna fortlöpt som förväntat under året. 

Namnändring från Jourcentral till Närakut är genomförd. 

Flytt av Närakut Jönköping är genomförd och verksamheten 
har varit igång ett år i de nya lokalerna. Samtal har förts 
under året med utsedda skyddsombud gällande 
arbetsmiljö. Riskbedömning har genomförts i samverkan 
där planerade åtgärder i stort är genomförda. Beslut från 
Arbetsmiljöverket har ännu inte inkommit. 

Organisationsförändringen som ledde till att varje 
vårdcentral har vårdgivaransvaret på aktuellt pass har 
fungerat som planerat. Samverkan och uppföljning sker 
även regelbundet mellan primärvårdsenheten och 
samordnarna. 

Besöksstatistik för de tre Närakuterna följs månatligen och 
ligger i nivå jämfört med föregående år. 

Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordning får fast vårdkontakt i 
samband med utskrivning från sjukhus. Det är 
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast 
vårdkontakt under den processen. Arbete pågår för att 
sprida arbetssätt även till personer med behov av 
samordning som får vård hemma. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Spridning av arbetssätt förstärkt samverkan mellan 
vårdcentral och kommunernas hemsjukvård med 
Estherteam pågår i länet. Ny överenskommelse tas fram när 
det gäller samverkan när Esther är hemma. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

 Implementering av ehälsa (IT) ska ske på 
ett kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Under 2019 genomfördes ett flertal insatser kopplat till 
digitala vårdmöten och första linjens digitala vård, 
exempelvis videomöte i specialistvården, pilot på 
Wetterhälsan med automatiserad anamnes och asynkron 
digital dialog med patienter samt upphandling av plattform 
för digitala vårdmöten i primärvården. Införande av 
formulärtjänsten hälsodeklaration inför operation pågår i 
samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Arbetet med Min vårdplan cancer fortsätter inom fler 
diagnoser och omfattar nu bröstcancer och prostatacancer. 
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Aktiviteter Analys 

Spridningen av iKBT (internet baserad kognitiv beteende 
terapi) löper på bra med ca 1200 startade behandlingar 
under 2019. Under våren genomfördes en stor ombyggnad 
av webbplatsen 1177.se där vi under 2019 haft 3,3 miljoner 
besök från Jönköpings län. 

Journalsystemet Cosmic har uppgraderats vid två tillfällen 
under 2019 och planering pågår för övergång till Cosmics 
beställnings- och svarssystem under 2020. Även införande 
av Cosmics mobila lösning pågår. 

 Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet 
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är 
genomförd där flera exempel togs upp på behov av 
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs 
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila 
lösningar pågår. Under 2020 planeras för fortsatt spridning 
av flera olika digitala lösningar. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Utbildning av ledare till Lärcafé har genomförts vid 6 
tillfällen under året i hela länet. Deltagare på utbildningarna 
har varit från specialistvården, primärvården samt 
patientföreningar. Fram till nu har vi cirka 70 ledare 
utbildade i länet. 

Koordinatorer för Lärcafé är tillsatta, en i Jönköping, en i 
Eksjö och en i Värnamo. Arbete pågår att ta fram innehåll 
och funktion för denna roll. 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och 
den nära vården har påbörjats under året. Workshopar är 
genomförda i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med 
politiker, patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. Statliga utredningar och 
överenskommelsen om God och nära vård, samt andra 
överenskommelser används också som underlag till 
uppdraget. 

Planen ska omfatta hur omställningen till mer nära vård ska 
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och 
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter 
blir en viktig del i arbetet. Ett delprojekt skapas för att även 
ta fram en plan hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång 
sikt. 

En projektledare tillsattes efter sommaren och arbetat har 
påbörjats. Uppdraget innebär att genomföra en nuläges 
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Aktiviteter Analys 

analys och ta fram en plan med en inriktning för framtidens 
hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2019 och 2020. . 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas om 

beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med funktionsnedsättning (nedsatt 

syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller nedsättning p.g.a. medicinska orsaker). 

Verksamheter inom Region Jönköpings län har följts upp på ett strukturerat sätt under 2019 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det är dock viktigt att perspektivet finns med redan vid 

planering och beslut. 

För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen 

och kan avgöra hur hindrande funktionsnedsättningen blir. Alla människor, oavsett 

funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta 

del av mänskliga rättigheter. Tillgängligheten behöver beaktas och säkerställas för att 

personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till: 

 den fysiska miljön 

 transporter 

 information och kommunikation, 

 informations- och kommunikationsteknik (IT) samt IT- system 

 service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet 

Aktiviteter Analys 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under 2019 har tio verksamheter fördelat på tolv grupper 
genomgått hbtq-diplomering. Därutöver har fyra grupper 
AT-läkare (ca 20/grupp) genomgått enskild hbtq-
diplomering. Under året har tre Catch-up utbildningar för 
nyanställd personal på redan diplomerade verksamheter 
genomförts. En verksamhet har genomgått omdiplomering 
(genomförs för de verksamheter som hbtq-diplomerat sig 
för mer än tre år sedan). Under året har även fem större 
föreläsningar i ämnet genomförts, sammanlagt för drygt 
500 personer. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

 Hälsoundersökningar Årets hälsoundersökningar för nyanlända har genomförts 
kontinuerligt. 

 Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända i länet har 
utvecklats och stärkts under 2019. Den generella 
hälsoskolan når ca 1500 nyanlända per år och har 
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Aktiviteter Analys 

etablerats i såväl verksamheter inom Region Jönköpings län 
och länets kommuner, som inom civilsamhällets 
mötesplatser. Tandvård har introducerats som ett nytt 
ämne i skolan. 

Under året har en diabetesskola startats i samarbete med 
ett flertal vårdcentraler i länet. 120 invånare har deltagit 
under året. Även en smärtskola påbörjades i november 
månad och kommer att utvärderas under början av 2020. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Länsstyrelsen har finansierat ett projekt under 2018-2019 
som fokuserar på familjehälsa i kommuner och närområden 
där det finns behov av att nå nyanlända invånare. Länets 
hälsokommunikatörer har intervjuat invånare i dessa 
områden och har i samverkan med Jönköpings kommun, 
Vetlanda kommun, Gislaveds kommun och Nässjö kommun 
startat aktiviteter för att stärka hälsan utifrån de behov som 
framkom. Projektledare från Nässjö kommun genomför 
utvärdering av projektet. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) - Utvärdering genomfördes 
med DISA-gruppledare vt 2019: Det finns 80 DISA-
gruppledare utbildade i länet varav 40/80 gruppledare har 
svarat på enkät. Enkäten visade på att 98 grupper har 
genomförts med uppskattningsvis 1000-1500 elever 
Nästa utbildning är planerad till februari 2020 

Dansa utan krav! Mellan år 2015-2019 har nio av tretton 
kommuner i länet genomfört interventionsgrupp med 
sammanlagt 200-250 tjejer. Våren 2020 kommer 4 
kommuner att fortsätta erbjuda interventionen. 

Mindfulness - Sju skolor och minst 14 grupper har 
genomförts. På gång framåt är Habo kommun som vill göra 
en mer genomgripande utveckling av Mindfulness i sina 
skolor. 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Region Jönköpings län har uppmärksammat behovet av att 
skapa ett Barnskyddsteam som stöd till personal och avsatt 
medel för uppbyggnad under en projekttid på två år, 2018-
2019.  Barnskyddsteamet arbetar konsultativt gentemot 
verksamheterna inom Region Jönköpings län samt utbildar 
hälso- och sjukvårdens personal. Barnskyddsteamet 
samverkar nationellt med berörda myndigheter så som 

57



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 12(52) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka). 

För att förbättra arbetet och öka kunskapen har 
barnskyddsteamet, öppnat en telefonlinje där man kan nå 
någon från barnskyddsteamet, uppdaterat rutiner för 
orosanmälan och dokumentation samt FAKTA dokument, 
drygt 40 utbildningar, samverkan med socialtjänsten, samt 
byggt en byggt en webbsida på intranätet för att underlätta 
för hälso- och sjukvårdspersonal att hitta information om 
Barnskyddsteamet. 

Ärenden som kommer till Barnskyddsteamet beskriver ofta 
komplicerade situationer med oro för våld och hot men 
även situationer där det finns ett tydligt behov av stöd för 
hälso- och sjukvårdspersonal att få diskutera med någon 
som har kompetens inom området. Arbetet med 
Barnskyddsteam är förlängt, i projektform, under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med in- och utskrivningsprocessen har fortsatt 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 
Upplevelsen är att de nya arbetssätten till stora delar 
fungerar bra. Nationell punktmätning genomfördes under 
november månad där patienter intervjuades. I nuläget har 
inte resultaten presenterats. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet 

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan 
mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Arbete för att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Arbetet pågår tillsammans med kommunerna. Ensamhet 
har varit ett av de teman som har lyfts via länets 
pensionärsföreningar och deras hälsoombud. 

Existentiella samtal för äldre har genomförts via ett 
Arvsfondsprojekt i samverkan med Västmanlands län. 
Utvärdering visar på goda resultat. 
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Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Uppdrag/mål: 

Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov. 

Aktiviteter Analys 

 Översyn  - solidarisk finansiering av barn 
och ungdomar 

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering 
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020. 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömni
ngar) 

90 % 94 % Vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning 
har, med giltigt intyg om Nödvändig tandvård, rätt till 
tandvårdsstöd. Det omfattar bland annat kostnadsfri 
munhälsobedömning (kallas även uppsökande tandvård) 
och tandvård till samma kostnad som sjukvård. Cirka 6 900 
personer är berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa 
tackade 4 336 ja och 94 procent av dem som tackat ja har 
fått ett besök det innebär att målet är uppfyllt även 2019. 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

54 % 58 % De personer som är berättigade till uppsökande tandvård 
har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som 
gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2019 använde cirka 
3 970 personer sitt intyg för nödvändig tandvård. De 
berättigade personerna finns i särskilda boenden, är 
hemsjukvårdspatienter eller omfattas av lagen om stöd och 
service till funktionshindrade. För att nå fler behöver 
tandvården samverka ytterligare med den övriga vården. 
Det är vårdpersonalens ansvar att bistå med munvård och 
se till att den som blivit rekommenderad nödvändig 
tandvård också får den utförd. 
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Strategiska mål: 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för 

en jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar 
utvecklingsprogram. I arbetet med det nya 
hållbarhetsprogrammet som börjar gälla har området social 
hållbarhet/vi är till för alla stort fokus och här tas delmål 
och aktiviteter/handlingsplan fram. 

Uppdrag/mål: 

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i 
social hållbarhet inom ramen för Agenda 
2030. 

Styrgrupp för social hållbarhet leds av HR-direktör och 
Folkhälsochef. I arbetsgruppen som arbetar med området 
social hållbarhet/vi är till för alla i det nya 
hållbarhetsprogrammet finns kompetenser inom bl.a. 
jämställdhet, HBTQ, HR, integration och 
funktionsnedsättningar. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen 

- Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för arbetet med 
Barnbokslut 

Modell för Barnbokslut är framtagen. 

Uppdrag/mål: 

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala 

klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform 

Aktiviteter Analys 

Arbete med demokratifrågorna bedrivs 
utifrån uppdrag från regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för 
demokratifrågor och kan ge uppdrag utöver pågående 
arbete som samverkan med organisationer och föreningar 
samt bidragsgivning. Inga ytterligare uppdrag har lämnats 
från regionstyrelsen inom området demokratifrågor. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Grundutbildning och stöd till hälso- och sjukvårdens 
rådgivning för levnadsvanor har fortsatt. Personlig 
rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare 
och FaR-samordnare har kompletterats med digitala stöd 
och då framför allt via Stöd och behandlingsplattformen 
1177 Mina vårdtjänster. 

Rutiner och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför 
operation har införts och samverkan har skett inom 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa 
har löpt på. 

Under 2019 har de flesta kommuner i länet haft aktiviteter i 
samband med äldresäkerhetsveckan. Under året har 12 
föreläsningar i ämnet fallprevention genomförts riktat till 
patientföreningar i länet. 

Satsningen FUNK (Folkhälsoenkät ung + Kultur) handlar om 
att fånga upp ungas röster kring resultatet av 
folkhälsoenkät ung. De unga har utifrån resultatet valt de 
tema de vill fördjupa sig i och har med olika kulturuttryck 
tolkat och bearbetat detta vilket har mynnat ut i 
teaterföreställningar, scenisk framställning med 
ungdomskör samt utställning utifrån ett novellprojekt. 
Merparten av projekten har gestaltat ungas psykisk hälsa 
och ohälsa. 

Kultur för hälsa konferens genomfördes februari 2019 med 
140 anmälda. 

Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping, Nässjö och 
Värnamo. Utvärdering genomförs kontinuerligt och visar på 
att insatsen behövs och är uppskattad. Sommaren 2019 
genomfördes nationellt dansläger. En kvalitativ 
forskningsstudie har genomförts av Jönköping University för 
att utvärdera hälso-relaterade effekter av dans för personer 
med Parkinson. 

Rehab-dans för dig med stroke genomförs sedan januari 
2019 och har pågått under året. Sammanlagt har 30 
danstillfällen genomförts. 

Alla skolsköterskor genomför hälsosamtal med sina elever 
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Aktiviteter Analys 

på respektive skola och i sin kommun 4 gånger under 
elevens skolgång. Enkäterna som finns framtagna för att ha 
som underlag vid hälsosamtalen har sedan 2018 varit 
digitala. 

Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Under 2019 har 
nätverket bland annat nyttjats för medfinansiering och 
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor. 

Inom området sexuell hälsa har bland annat digital 
marknadsföring för Dubbelt Skydd genomförts, med 
särskild målgrupp unga män. 

 Handlingsplan för jämlik hälsa. Genom länets handlingsplan för jämlik hälsa genomfördes 
55 aktiviteter under 2018-2019 och sammantaget förväntas 
dessa bidra till bättre livsvillkor och minskade skillnader i 
hälsa i Jönköpings län. Kortsiktiga resultat är exempelvis att 
arbetssätt och koncept har prövats och spridits i länet, 
kompetensstöd har genomförs samt att konkreta 
samverkansmodeller har omsatts i högre grad än innan. 

Ca 25 aktiviteter av 55 har direkt eller indirekt påverkan på 
psykisk hälsa för befolkningen i stort eller för olika 
målgrupper. 

Exempel på aktiviteter är metodstöd inom psykisk hälsa till 
länets skolor, uppbyggnad av självhjälpsgrupper, livscaféer 
för unga vuxna, förstärkning av länets familjecentraler och 
ungdomsmottagningar, hälsokommunikatörer för stöd till 
nyanländas hälsa, aktivitetsutbud för äldres hälsa samt 
spridning av Passion för livet (äldre). 

Under slutet av 2019 på börjades planering av 
revideringsarbete av handlingsplanen som kommer att pågå 
under 2020. 

 Utvärdering av hälsosamtal Utvärderingen av hälsosamtalen som erbjuds invånare det 
år de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år (samt för 
förstagångsföräldrar via barnhälsovården) redovisas i 
delrapporter. Viss datainsamling beräknas kunna 
genomföras under våren 2020. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog 
form med ansvariga från verksamheterna. 

 Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Fördelningen av 2019 års bidrag gjordes enligt framtagna 
rutiner och nyhet om bidragsfördelning har gjorts internt 
och externt. En översyn av kriterier och rutiner har 
påbörjats i samverkan med Regional utveckling och 
fortsätter under 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Under 2019 lanserades Tobakshjälpen på 1177 där 
invånaren erbjuds behovsanpassade stöd för 
tobaksavvänjning. Samma koncept har börjat byggas även 
inom kostområdet och på tur för pilot står även psykisk 
hälsa/mindfulness. 

2019 påbörjades även processerna i ett spridningsarbete 
för en samverkansmodell för Hälsocenter som bygger på 
lärdomarna från Värnamo kommun som samverkar med 
vårdcentralerna för att förbättra hälsan hos invånare med 
förhöjd risk för framtida sjukdom. Tillsammans med 
Jönköpings kommun finansierar Region Jönköpings län även 
en uppstart av Hälsoguider i fyra av kommunens 
närområden. En samordnare är på plats och har ett första 
förordnande 2020-2021. 

 Utveckling av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Hjärtats hus finns nu på flera orter i länet. 

Utbildningssatsning till igångsättare till självhjälpsgrupper 
och ledare till Lärcafé har genomförts under året. Det finns 
nu ca 70 utbildade ledare. 

 Spridning av mötesplatser och hälsocaféer Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö, Värnamo. Planering 
för att öppnas i Tranås januari 2020. Volontärer är ca 25 
stycken knutna till de olika mötesplatserna 

Det finns ca 50 personer i länet som medverkar i Levande 
bibliotek och Peer support. 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

 Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Målgruppen för Kultur Understödd Rehabilitering (KUR) är 
personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller för 
ospecifik smärta. Patienten kommer till KUR via remiss från 
primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen. 

KUR genomförs samverkan med aktuell kommun. Region 
Jönköpings län och respektive kommun delar på kostnaden. 
Under 2019 har sju KUR-grupper genomförts i sex av länets 
kommuner (ca 60 patienter/deltagare). 

Det finns ett stort intresse nationellt för 
samverkansmodellen. Forskning pågår sedan 2017. 
Datainsamlingen beräknas vara färdig 2021. 

 Naturunderstödd grön rehabilitering Verksamheten erbjuder och genomför stöd till invånare 
med psykisk ohälsa/utmattning. Under året har 
verksamheten haft personella utmaningar. Målsättning är 
att lansera en delvis ny verksamhet- med fokus på att 
kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 
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Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för utveckling 
kring livsstilsutmaning 

Under året har delar som kan ingå i Livsstilsutmaningen 
vuxit fram (t.ex. samverkansmodell för hälsocenter, 
hälsoguider i närsamhället och utökad 
hälsokommunikation). Inför 2020 har uppdraget och ansvar 
för genomförande tydliggjorts och en handlingsplan som 
inkluderar tidsplan och budget tas fram. En viktig 
utgångspunkt är samverkan med länets kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att 
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten 
kommer slutligen att delges Kommunalt forum. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Gemensam handlingsplan för hälsa Strategigrupp barn har under 2019 formerat en samverkan 
med Skottland och Cincinatti Children Hospital, med syfte 
att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre 
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s satsning Strategi 
för hälsa: Fullföljda studier, fysisk aktivitet och 
psykisk/mental hälsa. 

Inventering av vad som redan görs i länets kommuner är 
genomförd och prioritering av gemensamma 
förbättringskoncept för fortsatt arbete pågår med 
målsättningen att under våren 2020 komma igång med 
praktiskt förbättringsarbete. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

 Säker vård alla gånger Arbetet har löpt på enligt plan och sammanfattas i 
patientsäkerhetsberättelsen. 
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Aktiviteter Analys 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Planering och upplägg för 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse har gått enligt plan. 

 Genomför patientsäkerhetsronder Planering för patientsäkerhetsronder våren 2020 pågår. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialogerna har genomförts under hösten 
enligt plan i samband med verksamhetsuppföljningarna. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom 
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att 
samla mätningar i Stratsys pågår. 

Arbetet görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete 
som sker nationellt inom kunskapsstyrningen. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

60 % 44 % Region Jönköpings län ligger fortfarande på en andra plats i 
den totala jämförelsen av mått i Öppna Jämförelser. 
Däremot har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare 
år. 

 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell 

En utveckling och anpassning av regionens 
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Fakta-
grupper och processgrupper) till Nationellt system för 
kunskapsstyrning har påbörjats. Anpassningen ska 
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera 
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer 
och standardiserade vårdförlopp. 

 Följer den nationella utveckling och 
genomför lokala anpassningar vid behov 

Sjukvårdsregionerna har inte klarat revideringsmålet att det 
senast 31 december 2019 ska finnas aktuella nationella 
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
(NKK). Arbetet med ersätta regionens allmänna kliniska 
kunskapsstöd Fakta har därför fördröjts. Nationella 
rekommendationer och regionens tillägg i NKK ska 
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 
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Aktiviteter Analys 

 Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård. 
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till 
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja 
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för 
utredning och uppföljning vid 
demenssjukdomar 

Har genomförts. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

 Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet fortsätter med att en utsedd arbetsgrupp arbetar 
med det underlaget som kom fram under workshopar med 
verksamhetschefer. 

Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. Ett fortsatt arbete planeras 
inom verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

 Skapa jämlika förutsättningar och en 
jämlik vård/hälsa 

Folkhälsa och kommunal utveckling har gemensamt lyft 
funktionsnedsättning som ett tema i ledningssystemet för 
samverkan med länets kommuner. 

Förbättringsområden lyfts fram i samband med 
revideringen av hållbarhetsprogrammet. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 
4 ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 
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Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Utvärdering av läkemedelsgenomgångar har genomförts 
som examensarbete. Undersöker möjligheten att ännu 
bättre utnyttja Cosmic för att följa upp vissa 
läkemedelsgrupper. Parametern antal läkemedel per 
patient är inte tillräckligt bra, och att driva den frågan 
alltför mycket kan leda till att även läkemedel som 
patienten har stor nytta av kan komma att ifrågasättas. 
Region Jönköping län har bra resultat vad avser undvikbar 
slutenvård, tillstånd som behöver medicinering. Grupper 
där särskild uppföljning skulle kunna ske är 
sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och 
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt 
medicinering, som då regelbundet borde följas upp. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller nationella 
riktlinjer. Undersöker möjligheterna att ytterligare utnyttja 
Cosmic för uppföljning. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av vaccinationstäckningen i 
länet 

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet, 97 % av länets tvååringar är 
fullvaccinerade. Influensavaccinationskampanjen för 
säsongen 2019/2020 pågår och ett rekordstort antal 
vaccindoser är beställda. Det är dock för tidigt att veta 
vilken täckningsgrad vi kommer att uppnå. Förra säsongen 
(2018/2019) vaccinerades 64 % av befolkningen över 65 år, 
vilket var bäst i Sverige (rikssnittet låg på 52 %). 

 Samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre har beretts för beslut under 
2018 

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och 
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att 
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på 
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska 
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart. Detta 
utlovades under hösten, men är ännu ej publicerat. 

Uppdrag/mål: 

Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

 Planläggning, utbildning och övningar Planeringsarbete och kartläggning civilt försvar pågår 
utifrån överenskommelser med MSB samt 
Socialdepartementet. Planering inför totalförsvarsövning 
2020 pågår. Under 2019 har fokus legat på utbildning och 
övning för särskild sjukvårdsledning. De lokala särskilda 
sjukvårdsledningarna på sjukhusen har deltagit i 2 övningar 
per sjukhus under hösten vilket kommer att fortgå under 
2020. Krisledningsnämnden har deltagit i utbildning/övning. 
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Aktiviteter Analys 

Regional grundkurs i katastrofmedicin har genomförts, samt 
övning i sanering har genomförts för 
akutmottagningspersonal. 

 Risk och sårbarhetsanalyser Region Jönköpings läns samlade risk och sårbarhetsanalys 
har sammanställts och redovisats. 

 Tjänsteman i beredskap Under 2019 har det varit 294 unika TiB larm samt 212 larm 
via paratus där TiB aktiverats. TiB har tagit beslut om 
särskild händelse vid 8 tillfällen, den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen har aktiverats vid 5 av dessa händelser. 

De 5 vanligaste larmen är: 

 vårdplatsbrist intern 70/ extern 44 =144 

 driftstörningar 53, varav 6 externa 

 ambulansfrågor 21 

 trafikolycka flera drabbade 17 

 polisiära händelser 10 

Civilt försvar Under 2019 har arbetet pågått utifrån överenskommelser 
med MSB och SKR samt socialdepartementet, Fokus på 
uppgifterna är att kartlägga inom befintlig verksamhet samt 
kunskapshöjning för nyckelfunktioner inom civilt försvar. 
överenskommelserna fortsätter under 2020. under året har 
planeringsarbeten för regionens deltagande i 
totalförsvarsövning pågått. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Flera aktiviteter pågår via strategigrupp barn och unga: 

 Användandet av formuläret ”Mitt barn” som ett 
verktyg i samverkan har följts upp. (För barn i 
åldrarna 2 ½ år och 4 år). 

 Ett digitalt webbstöd för skolans hälsosamtal är 
framtaget och används i hälften av länets 
kommuner och privata skolhuvudmän.  

 För att barn ska få psykologisk utredning på rätt 
nivå har psykologbilagans del gällande 
överenskommelsen mellan skola/elevhälsan följts 
upp reviderats. 

 Barnahus har sedan 2017 ingått i ett nationellt 
projekt i Allmänna barnahusets regi. Projektet 
avslutades i juni 2019 och resultatet av projektet 
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Aktiviteter Analys 

ska fungera som modell för övriga län i Sverige. 

 Antalet kommuner där ungdomar har tillgång till 
fysisk Ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 
kommuner. Insatser har också gjorts på 
Ungdomsmottagning online, utbildning i och 
utvärdering av Sexit. 

 Arbetsgrupper har under 2019 presenterat de 
sammanställda avvikelserna i samverkan för 
strategigrupp barn och unga. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de 
krav på prestation som funnits tidigare år. Kraven har 
varierat mellan åren. Samordnas och leds i berörd 
strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Under hösten prioriteras 
demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård 
och omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs 
och äldres psykiska hälsa prioriteras. 

Exempel på aktiviteter: 

 En länsövergripande grupp i Hälsofrämjande och 
förbyggande för äldre har startat upp.  

 Förberedelser pågår för att genomföra Palliativa 
veckan hösten 2020. 

 Chefsdag REKO hade temat "Att samverka optimalt 
för dem vi är till för - hur vässar vi våra arbetssätt 
tillsammans". 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen 
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter 
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för 
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för 
personalen. Under hösten har arbete i samverkan med 
strategigrupperna påbörjats. Ny workshop planeras för 
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Aktiviteter Analys 

våren 2020. Arbete pågår även med exempelvis att 
ytterligare utöka användningen av digitala mötesformer vid 
vårdplanering i samverkan, samt att öka användningen av 
UM-online. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling och uppföljning av löften för 
alla patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom 
cancer samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det 
ordinarie arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt 
utifrån patienternas väg i vården. Går nu in i utvecklingsfas. 
Mål att följa inom området Cancervård är de nationella 
målen för år 2020 gällande SVF: 

 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos 
ska ha utretts via SVF. Region Jönköpings län når 
idag 76 %. Variation finns mellan förloppen. 
Uppföljning sker även inom resp. 
verksamhetsområde. 

 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart 
inom fastställd ledtid. Region Jönköpings län ligger 
på 38.8 %. 

Region Jönköpings län arbetar med att skapa 
förutsättningar för en generisk modell för processorienterat 
arbetssätt med målsättning att skapa ett regiongemensamt 
angreppssätt med möjlighet att kunna användas inom hela 
vårdens verksamhet. Under 2019 har fyra områden utsetts 
att vara pilotområden: Lungcancer, prostatacancer, 
gynekologisk cancer, tjock- och ändtarmscancer. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

 Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 45,1 % Några avdelningar har ett högt resande med egen bil och 
analys har skett varför det är så. I något fall har det handlat 
om okunskap kring resepolicy och poolbilsanvändning. I ett 
fall avser resorna personer som inte är anställda av Region 
Jönköpings län, exempel är i verksamheterna med 
hälsocaféer, levande bibliotek. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 0,1 % Tjänsteresor med poolbil och hyrbil har inte minskat men 
heller inte ökat. Resande med poolbil betraktas som bättre 
än resande med egen bil. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-20 % -50 % Målet uppnått. Detta resande har minskat stadigt sedan 
2017 och befinner sig för närvarande på en låg nivå. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-28 % -18 % Målet ej uppnått, men trenden är ett minskat resande med 
utrikesflyg. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att i första hand använda 
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala 
möten. 

Många verksamheter inom Regionledningskontoret är 
länsövergripande där det är nödvändigt att vi ibland finns 
på plats i våra verksamheter. Under året har informerats 
om gällande resepolicy. 

Fortsatt omställning till högre andel digitala 
möten. 

Användandet av digitala möten ökar. Både att alla i mötet 
deltar digitalt och att några av mötesdeltagarna, som har 
längre resväg, deltar digitalt och övriga möts fysiskt. 
Fortfarande kan det finnas tekniska hinder och ovana som 
behöver lösas för att digitala möten ska öka ytterligare. 

Undvika inrikes flygresor genom omställning 
till digitala möten samt välja tåg som 
transportmedel 

Dessa resor har minskat stadigt sedan 2017 och resandet 
befinner sig i nuläget på en låg nivå. 

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla 
resor utomlands, höja andelen digitala möten 
samt om möjligt använda andra färdmedel. 

Trenden visar på ett minskat resande med utrikesflyg. 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska 
möten används i första hand pool-bilar. 

 Samordna mötestider och samåkning 
(handlingsplan reseanalys) 

Någon central samordning av mötestider har inte 
genomförts för 2019, i viss mån sker samåkning från andra 
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Aktiviteter Analys 

delar av länet när man ska på sammanträden i Jönköping. 
Uppmaning görs till förtroendevalda att samåka. 

 Utreda subventionerat kollektivtrafikkort 
till medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Beslut om satsning finns i budget 2020. 

 Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av 
medarbetarna har en förmånscykel. 

 Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Idag erbjuder Region Jönköpings län två möjligheter - Skype 
och/eller Cisco Meeting. På intranätet finns sidor med 
information vid sökning på "Resfria möten". 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån den 
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring 
hälsosamtal bland vuxna. 

Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering har startats. Under året 
genomfördes en seminarieserie vars primära syfte var att 
öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika 
typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn, 
fungerar. En temadag har genomförts där deltagarna fick 
veta mer om sociala investeringar och sociala innovationer. 

Uppdrag/mål: 

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av 

verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Hållbart utvecklingsprogram och målen i 
Agenda 2030 ska genomsyra hela 
verksamheten 

Arbete med hållbart utvecklingsprogram pågår. Agenda 
2030 genomsyrar den Regionala utvecklingsstrategin som 
beslutades i december 2019. 

Agenda 2030 har varit en del i Nätverk för engagerat 
ledarskap under våren samt lyftes på Chefsdagen som 
genomfördes för alla chefer i Region Jönköpings län på 
Spira i början av maj. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 

Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. 

Aktiviteter Analys 

 Förtydliga och ta fram kriterier, metoder 
och mätningar avseende projektmedel och 
andra stödformer 

Arbete pågår med att ta fram en finansieringsstrategi som 
visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att 
stötta en hållbar utveckling och tillväxt i länet. 

Det nya handläggningssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt 
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för 
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer 
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att 
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan 
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa 
vårt nationella uppdrag samt vår regionala 
utvecklingsstrategi. 

 Stötta länets näringsliv i insatser riktade 
mot hållbarhet 

Hållbarhet är i den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
ett genomgående perspektiv där alla tre dimensioner är 
implementerat i strategin. I RUS följer vi upp på Agenda 
2030 alla mål med kopplade indikatorer inom varje område. 
Arbete pågår också med att koppla alla våra insatser och 
verktyg till mätbara mål och indikatorer för att tydligt 
genomföra utveckling i länet i enlighet med RUS. 

 Hållbarhetsutbildning via webb med fokus 
på vad medarbetare kan göra 

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret 
2020 kommer att revideras 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling - social hållbarhet både avseende 
dem vi är till för och medarbetare. 

Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns en arbetsgrupp för 
social hållbarhet som leds av HR-direktör och folkhälsochef. 
Under 2019 har revideringen av hållbarhetsprogrammet 
varit en viktig del i arbetet. Andra fokusområden som har 
stärkts under året är genomförandet av En förälder blir till 
där familjecentraler i länet har genomgått ett program för 
att utveckla sitt arbete med social hållbarhet i 
verksamheten. Jämställdhet, stjärnfamiljer, mångfald etc. 
har integrerats in i det dagliga arbetet. 

HBTQ-diplomeringarna har fortsatt att genomföras i 
verksamheter inom organisationen och för 
samverkanspartners i länet. 

Under året har även insatser inom integrationsområdet, 
funktionsnedsättningar, jämställdhet och våld i nära 
relationer lyfts mer samlat med syfte att underlätta för 
verksamheternas utveckling av arbetet inom social 
hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

 Webb och informationsmaterial ska 
granskas årligen - mångfald och tillgänglighet 

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som 
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i 
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer 
tillgänglighetsdirektivet. 

 Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild 
fördjupningsmodul om kränkande 
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram. 

 Arbetar med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

 Alla politiska beslut prövas mot 
barnkonventionen. 

Barnkonventionen blir lag från 2020. Aktiviteten går över i 
det arbetet. 

Uppdrag/mål: 

Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för social 
hållbarhet 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit delaktiga i 
genomförandet av workshops med regionens 
verksamheter, med sikte på att stärka det sociala 
perspektivet i det reviderade hållbarhetsprogrammet för 
kommande period. 

I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar.  Social hållbarhet och Agenda 2030 var även 
ett tema vid den årliga chefsträffen på Spira under våren 
2019. 

Särskilda satsningar under året inom social hållbarhet har 
bland annat varit hälsokommunikation för nyanlända, 
verksamhetsstöd inom HBTQ och funktionsnedsättningar. 
En pilot för föräldraskap "En förälder blir till" har 
genomförts" på ett antal familjecentraler i samverkan med 
Länsstyrelsen och länets kommuner. Piloten visar goda 
resultat och förslag på spridning har börjat byggas. 

Under året har arbetet fortsatt att se till att övergripande 
processer motsvarar krav utifrån icke-diskriminering och se 
till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen handlar det 
exempelvis om icke-diskriminerande utformning av 
annonser och att kalla både kvinnor och män till intervju 
oavsett härkomst. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad 
rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens 
efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Särskilda Insatser för skapa attraktiva och inkluderande 
arbetsplatser har initierats inom VoS. Ledarseminarium för 
samtliga chefer avseende interkulturellt ledarskap och 
interkulturell kommunikation med utbildare från 
Jönköpings University. I samband med det har även ett 
projektarbete inletts för att genomföra workshops i ämnet 
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Aktiviteter Analys 

för samtliga medarbetare. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 
(recept/1000 inv) 

260 272 Antibiotikareceptförskrivningen minskade under året. 
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det 
nationella målet på 250 recept per 1000 invånare och år. 

Strategiska mål: 

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och 

arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus pågår ett arbete för att utforma 
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och 
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har 
under året flyttat in i nya lokaler som helt bygger på 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende 

kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

VO Följa upp nyckeltal med fokus på 
kr/invånare samt produktion via databasen 
Kolada. 

Jämförelser med 2018 års data har redovisats. Materialet är 
använt som ett av flera faktaunderlag i samband med 
budgetberedningen inför 2020 års budget. 

Uppdrag/mål: 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

 Kommunikation för ökad kunskap, insyn 
och delaktighet. 

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och 
insatser som ger bäst effekt. har genomfört under 2019 och 
utifrån detta utformas en plan för 2020. 
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Aktiviteter Analys 

Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har 
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att 
öka kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via 
invånartjänster. 

 Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa 
förmågor har pågått under hela 2019. Utbildningar för 
kommunikatörer och HR-chefer har genomförts. Verktyg 
och stödmaterial finns tillgängligt via intranätet. Aktiviteter 
i olika ledningsgrupper har genomförts. 

 Arbeta för att medarbetarna aktivt ska 
söka information 

Utveckling av intranät har pågått under hela 2019. 
Samarbetsrum lanseras i december. 

En funktionell samverkansplattform för alla som arbetar 
med folkhälsa sjukvård lanserades som ersättning för Plus. 
Vårt interna nyhetsflöde "Mina Nyheter" utvecklas ständig 
bland annat genom utökning av taggar som underlättar för 
medarbetarna att följa relevanta ämnes- och 
verksamhetsområden. 

Uppdrag/mål: 

Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av processer som går att 
automatisera 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. 
Arbete pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett 
förbättringsområde inför 2020. 

Uppdrag/mål: 

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

 Införande och spridning av kunskap kring 
GDPR 

Fortlöpande arbete med att GDPR anpassa avtal. Fortsatt 
arbete med gamla avtal som behöver uppdateras. E-
utbildning fortlöpande till medarbetare inom Region 
Jönköpings län 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

VO Processutveckling Pågående utbildning ATP (Advanced Training Program) 
förstärker organisationens förståelse i kunskapsstyrning och 
processutveckling. Inom cancer satsas på 
processledarfunktioner med särskilt fokus på 
processutveckling. 

Uppdrag/mål: 

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och 

säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda 

förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, 

strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra 

förutsättningar för forskning. 

Aktiviteter Analys 

VO Learnovation och CoProduction Samverkans projekt Learnovation har januari 2020 
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas 
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för 
innovation. Arbetet med co-production pågår i en mängd 
områden och har många komponenter. Centrumbildningen 
på Jönköping Academy utvecklas parallellt med att 
HälsoCafe, Hjärtats Hus och Lärande Bibliotek är viktiga 
stödprocesser i vardags arbetet i vården. 

Framgångsfaktorer: 

Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 

Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland 

annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 
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Aktiviteter Analys 

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i 
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner 
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept 
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat 
med arbetet för patientkontrakt. 

Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en 
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit 
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta 
arbetsmiljöer. 

Nätverk för engagerat ledarskap, 3 spår och Framtidens 
ledare, 5 program som fortsatt och påbörjats under hösten 
2019. 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

 Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med den omfattande VFU verksamheten i Region 
Jönköpings län pågår såsom planerat. 

 Studierektorsorganisation Arbetet med att utveckla kursinnehållet i ST-utbildningen. 
Utmaning finns att rekrytera personer som kan ta sig an 
studierektorsuppgifter. 

 Klinisk prövningsenhet De interna processer som utvecklats för att stödja 
genomförande av kliniska prövningar fungerar väl. Det 
pågår ett arbete med att utveckla samverkan med de övriga 
regionerna i sjukvårdsregionen för att utveckla 
gemensamma processer för genomförandefrågor 
(feasibility). Ett utvecklingsarbete har också initierats där vi 
tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen försöker 
utveckla en samverkansmodell för underlätta 
genomförande av kliniska prövningar. Vårt arbete med att 
arbeta systematiskt med kliniska prövningarna har fått en 
hel del positiv uppmärksamhet. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har 
varit komplext på grund av att det berört många individer 
på olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även 
kommunerna i regionen. Dessutom har nyckelpersoner 
bytts ut i arbetet. 

AT-organisationen Budget för AT-organisation gjord för 2020. Operativt arbete 
löper på bra. BT-planering pågår. 

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11. Projektplaneringen av Läkarprogrammets verksamhet vid 
studieort Jönköping löper på enligt plan och studieortens 
verksamhet går gradvis över till en driftorganisation. 
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Uppdrag/mål: 

Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

 Decentraliserad läkarutbildning i 
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdraget genomförs på ett bra sätt och enligt plan. 
Planeringsarbete pågår för flytt till nya lokaler och är under 
kontroll. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla 
universitetssjukvården i Region Jönköpings län. Under 2019 
har två universitetssjukvårdsenheter skapats och flera 
ansökningar prövas. 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av 

ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och 

hälsovård 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika 

aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och 
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och 
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i 
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät. 
Ytterligare delleveranser i intranätprojektet är 
Samarbetsrum som lanserades under december månad. 
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt 
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling 
av intranät och kommer att fortsätta under 2020. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Försörjning av vårdpersonal 

Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege 

sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70 

sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med 

utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma 

introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att 

sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i 

kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera 

vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet. 

Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot 

verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar 

med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 92 % Målet uppnått. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 87 % Når inte riktigt upp till målet. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret 
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som 
revideras årligen. 

Regionledningskontoret: kompetensplan Kompetensförsörjningsplanering för 
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Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs 
en prövning kring möjligheter att förändra 
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens 
som behövs om rekrytering ska ske. 

 Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra Liv. 

 Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Verksamheterna fick efterfrågat antal platser för höstens 
intag av utbildningsanställningar. I snitt motsvarande ca 70 
ssk som läser till specialistsjuksköterska med bibehållen 
grundlön. 

 Utreda utökat behov av karriärtjänster Det finns inget ökat behov av fler karriärtjänster i 
nuvarande utformning där det bara omfattar 
allmänsjuksköterskor. Alla tilldelade karriärtjänster är ännu 
inte tillsatta av verksamheterna. Implementering sker 
löpande och i de verksamheter det finns förutsättningar. 
Tillsättning av de kvarvarande karriärtjänsterna beräknas 
ske under 2020. 

 Utreda äldre medarbetares möjlighet att 
fortsätta arbete 

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner har 
genomförs under året. Utredning av vissa modeller för 
nedtrappning med bibehållen lön har gjorts men bedöms 
svår att implementera både på grund av de kostnader och 
brist på arbetade timmar som de innebär. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

 Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid 
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och 
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell 
bredare implementering samt en bedömning av behov av 
andra modeller. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,3 % 3,3 % Målet uppnått. Låg sjukfrånvaro under hela 2019. 

 

Aktiviteter Analys 

Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron minskade inom Regionledningskontoret. 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Arbete pågår inom respektive avdelning inom 
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet 
utifrån behoven. 

Kartläggning av löneläget Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för 
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade 
och beslutade i budget för 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade. Det är viktigt utifrån 

medarbetares trivsel och är även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och 

möjligheter för alla är angeläget. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, 

trakasserier och repressalier. Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett 

stödmaterial för att organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med 

likabehandling och förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. 

Materialet uppmanar till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex. 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Projekt pågår både på övergripande nivå för att skapa en 
helhetsbild av chefers förutsättningar och behov. Översyn 
och utveckling av enskilda utbildningar pågår parallellt. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 17 778 tkr Det positiva resultatet förklaras främst av 
statsbidragsmedel från fyra FS projekt som inte nyttjats 
fullt ut +6,9 mnkr och Regional utveckling +7,8 mnkr, vilket 
förklaras av vakanta tjänster och högre projektintäkter. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen 
handlingsplan upprättas. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för 
köpt och såld vård 

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019, 
frågan aktualiseras åter 2020 

Uppdrag/mål: 

Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård 

Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har 

påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa 

avtalsperiod.  

 

 

 

 

 

84



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 39(52) 

 

 

REGIONAL UTVECKLING 
Inledning 
Under hela 2019 har det varit stort fokus på revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. 

Strategin har presenterats på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga 

sammanhang. Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet har funnits om strategins 

vikt och betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. I december 2019 

togs beslut i Regionfullmäktige om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Regional utveckling har fortsatt varit i en förändringsfas då anslagen ökade till enheten för 2019. 

Rekryteringen för flertalet av de nya cheferna inom de olika områdena har genomförts och de flesta av 

dessa har påbörjat sitt arbete. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster som kunnat prioriteras. Under 

sommaren flyttade enheten regional utveckling till nya aktivitetsbaserade lokaler. Trots den korta tiden 

har de utökade resurserna redan börjat bidra till ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta 

fler av de nationella uppdragen 

Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

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. 

Framgångsfaktorer: 

 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

 Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

Prioriterade uppdrag: 

Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering 

Aktiviteter Analys 

Projekt Framtidens 
äldreboende 

I Jönköpings län och i Småland har vi sedan många år satsat på de 
trärelaterade näringarna och som också utpekats som ett tänkbart 
område för Smart Specialisering i länet. Fokuseringen inleddes på allvar 
runt 2011 när arbetet med framtagandet av den småländska trästrategin 
”Träregion Småland” startades. Med detta som bas har sedan ett 
industridoktorandprogram finansierat av KK-Stiftelsen mot just denna 
sektor dragits igång under Jönköpings Tekniska Högskolas ledning 
(Prowood). Under andra halvåret 2013 startades sedan innovations- och 
vinnväxtmiljön Smart Housing Småland (SHS) som fokuserar mot hållbart 
byggande med basen i trä och glas. 

Under 2018 bestämdes att en gemensam samordnare för både trä- och 
skogsstrategi skulle anställas. Personen var på plats 2019. Det operativa 
arbetet har således precis startats upp, men bl.a. några förstudier har 
genomförts under 2019, varav detta bl.a. lett fram till projektansökningar 
till ERUF. 

För SHS har 2019 till del präglats av den andra internationella 
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Aktiviteter Analys 

utvärderingen som ägde rum i början av hösten. Under hösten har även 
ansökningsförfarandet mot Vinnova och medfinansierande Regioner 
genomförts för den tredje och avslutande fasen av satsningen för den tid 
som SHS utgör del i Vinnovas ”Vinnväxt-program”. 

I Jönköpings län har under 2019 en testbädd initierats i samverkan mellan 
SHS, Jönköping University och Regionen som handlar om ”Framtidens 
äldreboende”. Testbädden arrangerade under 2019 ett seminarium på 
Regionens arena under Almedalsveckan. 

E-merge Projektet bedrivs i tre delprojekt med en samverkanspartner ansvarig för 
respektive del. Delprojekt 1 (JTH) har levererat fördjupad litteraturstudie 
samt en nationell undersökning på företag som angav att de ägnat sig åt 
e-handel. Svarsfrekvensen dock låg och vidare uppföljningsarbete krävs. 
Upparbetade kunskaper överförda som input till delprojekt 3/Science 
Park som har bearbetat 15 företag i pilot 1 och initierat ytterligare 15 
företag i pilot 2. Delprojekt 2 (RJL) har etablerat hemsida, FB-sida, 
anordnat nätverksträffar (en per kvartal) och bearbetat länets 
näringslivschefer inför deras uppsökande arbete (in kind) mot 200 
identifierade potentiella e-handelsföretag. Personellt behöver resurser 
fortfarande tillsättas i delprojekt 2 samt ny delprojektledare rekryteras i 
delprojekt 3. Delprojektledare i delprojekt 1 var föräldraledig under första 
hälften av året. Nu är dock bemanningen fulltalig, inklusive en nyligen 
tillförd doktorand.  

Prioriterade uppdrag: 

Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie - Framtidsutmaningar 
i industriklustret i Jönköpings 
län 

Rapporten ”Framtidsutmaningar i industriklustret i Jönköpings län” togs 
fram hösten 2018 och där visades på behovet av kompetens inom 
framförallt digitalisering och automation. Rapportens resultat ingår nu 
som underlag förbeslut om aktiviteter för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) som beslutades i december 2019. 

Projekt Innovation Runway Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) är inne på sin andra 
projektomgång som avslutas under våren 2021. Den första startades 
2015. Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi 
och Jönköping University, handlar om att stödja länets SME-företag i 
deras förnyelsearbete vad gäller innovation och produkt- och/eller 
tjänsteutveckling. Alltfler företag kan nu vittna om konkreta effekter av 
sitt deltagande i IRW i form av t.ex. nya produkter, tjänster eller 
affärsmodeller, vilket i sin tur medfört att andelen företag som vill delta 
ökar. Likaså ökar andelen företag som vill medverka i de öppna 
innovationsprocesserna som utgör del av IRW-konceptet och benämns 
innovations-race. Bland resultaten för 2019 kan nämnas: 116 företag har 
inventerats som nästan är 50 procent mer än budgeterat, bland dessa har 
37 gått vidare och handlingsplaner finns framtagna. 19 företag har 
deltagit i innovations-race. Deltagaravgifter från företagen uppgick till 
nästan 800 000 kr. Studentmedverkan från JU (JTH, JIBS, HLK) har ökat i 
företagskontakterna och i framtagandet av handlingsplaner. Nästan 100 
studenter har medverkat i någon form i projektet, av dessa var över 40 
procent internationella. Sju studenter har startat egna företag och den 
vägen också fått ytterligare uppdrag med deltagande företag. Genomförd 
extern utvärdering visar på en mycket hög kundnöjdhet bland deltagarna. 
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Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar Också under 2019 har affärsutvecklingscheckar erbjudits länets SME-
företag inom områdena Internationalisering, Digitalisering, 
Produktutveckling samt Hållbarhet, de två förstnämnda även med 
finansiering från Tillväxtverket. Under 2019 har totalt 9,5 mnkr funnits 
tillgängligt för dessa checkar. Medlen har utöver Region Jönköpings län 
kommit från Tillväxtverket och Almi. Inför alla ställningstagande om att 
bevilja en inlämnad ansökan, beaktas hållbarhetens alla dimensioner, 
vilket innebär att t.ex. hållbarhetsrelaterade produktutvecklingsinsatser 
hamnar under checken för produktutveckling etc. Under 2019 beviljades 
totalt 37 checkar. 13 checkar beviljades inom internationalisering och 11 
inom digitalisering, 8 st fördelades till produktutveckling och 5 st till 
hållbarhet. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Klustersatsningen Automation Småland (AS) samlar länsföretag som tar 
fram och tillverkar olika former av automationsutrustning mot industrin 
och verkar som integratörer i dessa sammanhang. Satsningen har 
bedrivits sedan 2012 i olika former och med varierad finansiering. Men 
Regionen har alltid i någon form stått bakom satsningen som bedömts 
strategisk för länet vilket bl.a. inneburit att AS lyfts fram mot 
Tillväxtverket inom ramen för den S3-satsning (Smart Specialisering) som 
man drivit. Detta har bl.a. inneburit att klustersatsningen certifierats på 
brons-nivå enligt ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) samt 
beviljats finansiering från Tillväxtverket och Regionen till 
klusterutvecklingsprojektet STURK som drivs till och med år 2020. 

Bland aktiviteter under 2019 kan nämnas ett antal ”Automation Småland 
spanar-möten” som arrangerats vid några tillfällen ofta på 
medlemsföretag och tagit upp aktuella ämnen kopplade till 
medlemmarnas utveckling. En workshop för ledningen av klustret 
arrangerades under inledningen av året då man slog fast den bredare 
inriktningen gällande automation och med en koppling till hela länet 
under devisen ”Genom Automation Småland göra Jönköpings län till en 
stark och attraktiv industriregion”. Under året har även ett antal nya 
medlemmar i länet, företrädesvis runt Jönköping anslutit sig. I december 
arrangerades den 7:e årliga automationskonferensen i Hillerstorp. Även 
denna gång med god uppslutning av såväl länsföretag, aktörer och 
studenter men även motsvarande på nationell nivå. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Kkraft är ett klusterutvecklingsprogram i pilotform kopplat till det 
nationella arbetet med Smart specialisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det 

regionala tillväxtuppdraget 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Arbetet pågår enligt plan och sker parallellt med arbetet utifrån den nya 
regionala utvecklingsstrategin. Ledningssystemet planeras vara klart 
under våren 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 

Utveckling av förnybar energikällor 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar 
länets potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Arbete pågår med att ta fram en plan samt innehåll för en förstudie och 
kommer att vara klart under våren 2020. Efter det kommer en 
projektansökan skrivas fram under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- 

och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Forum Jämställdhet 5-6 februari 
2020 

 Våren 2020 kommer den nationella konferensen Forum Jämställdhet till 
Jönköping. Tillsammans med Jönköpings kommun står Region Jönköpings 
län för värdskapet och vi har en aktiv roll i det strategiska 
planeringsarbetet. Ett projekt har hanterat de uppgifter som ligger på 
kommunen och RJL. Regionen har haft huvudansvar för kommunikation 
och marknadsföring samt för att planera ett kvällsarrangemang. Projektet 
har haft fokus på att attrahera näringslivet i länet till konferensen och på 
att skapa olika aktiviteter som sedan kan fortsätta efter det att 
konferensen är genomförd. Jämställdhetsplattformen Jäj har t.ex. använts 
och kopplat till den finns aktiviteter som genomförts före, under och ska 
genomföras efter konferensen 

Jämställd regional tillväxt Arbetet på den gemensamma plattformen Jäj har fortgått och bland 
annat har ett frukostseminarium på temat Digitalisering och jämlikhet 
genomförts i september tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Fler företag och organisationer har under året anslutit sig till Jäj. 
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 

sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 

tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud 

på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva 

infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer: 

 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 

Prioriterade uppdrag: 

Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas 

under 2019. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet med den regionala transportplanen har startat men inte tagit fart 
ännu i väntan på signaler från det nationella arbetet som inte ännu har 
kommit igång. Inom Regionsamverkan Syd (RSS) har initiativ tagits för att 
upphandla och genomföra förberedande analyser. 

Regional cykelstrategi Arbetet med den regionala cykelstrategin har påbörjats men kommer att 
genomföras till merpart under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Fossilfritt flyg 

Aktiviteter Analys 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Planering har skett för att samla fler aktörer och för att få igång en 
förstudie som närmre ska undersöka förutsättningarna för en testbädd 
inom området fossilfritt flyg. 

Prioriterade uppdrag: 

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet. 

Aktiviteter Analys 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Arbete och diskussion pågår med länets kommuner. I anslutning till 
arbetet med att ta fram handlingsplaner för den regionala 
utvecklingsstrategin har frågan arbetats med. Utifrån det kommer arbete 
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Aktiviteter Analys 

med att analysera vilka tänkbara strukturbilder som kan behövas framåt 
att starta. 

Prioriterade uppdrag: 

Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder GIS-kompetens har rekryterats under hösten och arbetet förväntas 
komma igång under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Bredbandsstrategin och Digitaliseringsstrategin antogs i respektive 
nämnd i november. Strategierna tar sin utgångspunkt från de nationella 
strategierna och våra regionala förutsättningar. Dialogmöten med 
kommunerna har genomförts under hösten för att tillsammans se länets 
behov och prioriteringar. Kommunernas inspel, perspektiv och 
prioriteringar fångas upp i strategierna. Under första halvåret 2020 så 
kommer arbetet konkretiseras. Handlingsplaner och aktiviteter kommer 
att tas fram i nära samarbete regionens aktörer.   

Regional bredbandskoordinator Det regionala bredbandskoordinator-uppdraget har fortsatt under året. 
Samverkan med länets kommuner har skett i olika frågor. Flera 
erfarenhetsträffar har skett. Samverkan inom RSS har också skett med 
framförallt fokus på kartläggning. En förlängning av projektet Jönköping 
helt uppkopplat har beslutats så projektet kommer fortsätta under 2020. 
Målet med projektet är att öka framdriften mot de regionala och 
nationella bredbandsmålen. 

Digitaliseringsrådet Verksamhetsplan för 2020-2022 är framtagen och tar utgångsläge från 
tidigare fokusområden. Verksamhetsplanen antogs på 
kommundirektörsmötet i december. Verksamhetsplanen skall 
kompletteras med ett samverkansavtal mellan Digitaliseringsrådet och 
Kommunal utveckling. Samverkansavtalet jobbas fram under Q1 2020 och 
verkar från Q2 2020. Samverkansavtalet skall reglera och tydliggöra 
respektive organisations uppdrag samt identifiera lämpliga 
samarbetsområden. 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner 

Digitaliseringsstrateg är på plats och förstärker vår organisation för att 
kunna fånga upp och få ut kunskap inom digitaliseringen möjligheter. 

Under hösten har strategen bekantats sig med våra aktörer i regionen och 
gjort en kartläggning över den digitala spelplanen som finns. En stor del 
av arbetet har även lagt på arbetet runt vår Digitaliseringsstrategi. 
Strategen tillhör ett nationellt nätverk där samverkan, kunskap och 
hållbar digital utveckling står i fokus. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Ett samarbete har inletts 2019 med Handelshögskolan i Stockholm, 
Jönköping University och Jönköping Academy. Digitalisering i offentlig 
sektor och digitalt kommunengagemang, med syftet att kartlägga de 
effekter digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels 
för interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän i forskningssyfte 
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Aktiviteter Analys 

kring digitalt kommunengagemang. Hur går samtalen kring kommunen i 
deras egna kanaler jämfört med andra kanaler? Utfallet av 
forskningsrapporten presenteras under 2020. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar inom fyra olika områden att 
söka i Jönköpings län. Av totalt 37 beviljade checkar har 11 st gått till 
SME-företags digitalisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade 

förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela länet 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor I avsaknad av ett samlat nationellt beslut om byggandet av nya 
stambanor sker statens insatser, via Trafikverket, på de etapper som i den 
nationella planen finns utpekade för byggstart. Inom ramen för projekt 
Nya Stambanor kommer delprojektet Sträckningsvalsstudie Linköping – 
Jönköping att genomföras. Projektledare för studien blir Region 
Jönköpings län. Projektet pågår och till projektledningen har en 
projektgrupp med representanter från närmast berörda kommuner 
kopplats samt en referensgrupp där också övriga kommuner, 
handelskammaren och länsstyrelsen ingår. Kontinuerlig samverkan sker 
med Trafikverket. Delprojekt kommunikation har också kommit igång och 
plan för både regionala och nationella kommunikationsinsatser har tagits 
fram 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Inom Kommersiell service har sexton särskilda driftstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen betalats ut på totalt ca 3,3 
miljoner. De butiker som sökt stödet har alla beviljats då de uppfyller 
kriterierna för stödet som till exempel när det gäller avstånd till andra 
butiker, utbud och omsättning mm. 
Stödet är ett välbehövligt stöd för dessa butiker. 

I februari antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
den uppdaterade versionen av det Regionala serviceprogrammet. 

Efter det har möten med partnerskap för det regionala 
serviceprogrammet kommit igång. Partnerskapet leds av regionen och 
deltagarna är tjänstemän från länets kommuner och från Länsstyrelsen. 

Ett coaching-projekt som Landsbygdsmentorerna (ekonomisk förening) 
har drivit har avslutats och ett nytt har påbörjats. För detta projekt delar 
Region Jönköpings län kostnaderna med Länsstyrelsen. Mentorerna 
besöker butikerna och ger rådgivning. 

Som tidigare år har fyra kommuner i länet sökt och fått medel för 
hemsändningsbidrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Samtal med berörda parter inom Region Jönköpings län, Folkhälsa och 
Regional utveckling har påbörjats. Viktigt att vi går i takt och får till ett 
avtal med civilsamhället som stärker helheten, både folkhälsa och tillväxt 
inom den sociala ekonomin. Avtal med civilsamhället är en delstrategi 
inom den regionala utvecklingsstrategin. 

Socialt företagande Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet 
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet 
startade under hösten och en styrgrupp för projektet har kallats samman. 
En aktivitetsplan finns framtagen som är godkänd av styrgruppen. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor 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. 

Framgångsfaktorer: 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Prioriterade uppdrag: 

Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Under det gångna året har Regional utveckling fokuserat på att dels vara 
en förebild och visa på exempelmiljöer som kan inspirera samt stimulera 
andra arbetsplatser att tänka på nya sätt och dels genom ett riktat arbete 
för att stärka arbetsmiljön på olika sätt. I det första arbetet spelar de nya 
lokalerna för Regional utveckling en viktig roll. Dessa lokaler kan konkret 
och synligt visa på hur arbetsmiljön kan stärkas. Under hösten 2019 har 
därför olika personer och organisationer besökt de nya lokalerna. 

I det andra arbetet har det varit viktigt att framhålla betydelsen av en 
fungerande integration och att mångfalden blir större på olika 
arbetsplatser. En bättre integration och en ökad mångfald är gynnsamt 
för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya perspektiv tillförs 
ett företag. Det stärker och utvecklar också arbetsmiljö samt ett 
inkluderande och jämställt arbetsliv. Det projekt som startades i 
september 2019 innehåller två perspektiv som ligger i linje med 
budgetens målsättning. Dels handlar det om att stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, 
samt dels att främja utrikesfödda kvinnors företagande. 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län är ett led i att driva 
på utvecklingen mot en mer jämställd regional tillväxt. Projektledare och 
projektmedarbetare har rekryterats till projektet ”Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet startade i augusti månad 
2019. Projektet deltog på Stora sociala företagsdagen i Göteborg 7 
oktober i form av att projektägaren bjöd in ett socialt företag, 
”Jobbhjälpen”, som deltagare i ett seminarium. Genom en nära 
samverkan med Coompanion kunde flera deltagare från Jönköpings län 
delta i Göteborg. I projektet har det under hösten 2019 varit fokus på tre 
inriktningar: 

1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande 
socialt entreprenörskap. 

2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet, 
utbildning i storytelling kommer vara en insats. 

3. Synliggöra socialt entreprenörskap i länet. Projektet fortsätter under 
2020 och kommer att ytterligare stärka regionens arbete med en 
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Aktiviteter Analys 

jämställd regional tillväxt. 

Stärka integrationsperspektivet 
i kompetensförsörjningsarbetet 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet”. 
Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten har ett 
analysarbete bedrivits där projektledaren har genomfört många 
kartläggningssamtal med arbetsgivare från olika branscher i länet i syfte 
att skapa en bild över i vilken omfattning integrationsperspektivet 
genomsyrar dagens kompetensförsörjning, samt hur behovet av 
kompetens ser ut. Kartläggningen har ett tydligt integrationsperspektiv. 
Utifrån behovsunderlag kommer insatser och aktiviteter formas under 
2020. 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande”. Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten 
2019 har ett analysarbete pågått utifrån ett individperspektiv och ett 
organisationsperspektiv. Projektledaren har intervjuat både utrikesfödda 
kvinnor som startat företag och utrikes födda kvinnor som skulle kunna 
vara intresserade av att starta företag. En analys har också påbörjats av 
det företagsfrämjande systemet när det gäller utrikes föddas möjligheter 
att starta företag. Underlaget kommer att ligga till grund för framtagande 
av relevanta aktiviteter och insatser som kan stärka måluppfyllelsen. 
Projektet fortsätter under 2020 och kommer att stärka regionens arbete 
med en jämställd regional tillväxt. 

Prioriterade uppdrag: 

Bredda utbudet på länets lärcentra 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Under det andra tertialet 2019 inriktades arbetet på att kartlägga hur 
många kommunala lärcentrum som finns i länet. Sex av länets kommuner 
har utvecklat tydliga lärcentra. Fem av dessa kommunala lärcentra är 
kopplade till NITUS, Nätverket för kommunala lärcentra. Regional 
utveckling har under denna kartläggning besökt de flesta kommuners 
vuxenutbildningsenheter i syfte att föra en dialog om deras behov samt 
hur Regional utveckling skulle kunna vara ett stöd för dem. Den 
långsiktiga målsättningen är att det ska finnas lärcentrum i alla länets 
kommuner. 

I samband med processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 
har vikten av kommunala lärcentrum accentuerats. Under 
Almedalsveckan genomfördes ett seminarium med fokus på smart 
kompetensförsörjning. I detta seminarium poängterades vikten av 
kommunala lärcentrum som motor för det livslånga lärandet. 

Regional utveckling har under 2019 deltagit i flera träffar med 
vuxenutbildningens länsrektorsnätverk och haft dialog kring ansökan om 
statsbidrag för lärcentra. Vid dessa samtal har vikten av att kommunala 
lärcentra i sitt utbud möter arbetsmarknadens behov fokuserats. 
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Prioriterade uppdrag: 

Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Vikten av en god kompetensförsörjning är en angelägen fråga för 
branscher och företag. Regional utveckling har därför under 2019 haft 
möten med olika branschföreträdare i syfte att utveckla stöd och insatser 
för olika kompetensförsörjningsmöjligheter. Även frågan om effektiva 
strukturer för ökad validering har varit föremål för samtal. I samarbete 
med Träcentrum, Nässjö, har ett projekt startat som fokuserar på att 
utveckla modeller för kompetensutveckling för yrkesverksamma. 

Möten har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxenrektorer i länet. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har 
möten hållits med fokus på att utveckla analys- och prognosarbetet samt 
hur vi kan stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Dialog har 
också genomförts med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetslivets 
behov av yrkeshögskoleutbildning har kartlagts och samråd med YH-
anordnare har genomförts. 

En rapport ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län” har tagits fram 
tillsammans med Tillväxtverket som fokuserar på fem branscher i länet 
med särskilt stora utmaningar när det gäller kompetensbrist. Rapporten 
är också framtagen med ett syfte att leverera en analysmodell som kan 
användas av andra regioner i sitt analysarbete. 

Under oktober hölls en arbetsmarknadsprognoskonferens för länets 
Studie- och yrkesvägledare och vägledare på Arbetsförmedlingen. 
Konferensen gjordes i samverkan med Arbetsförmedlingen. Konferensen 
genomförs årligen. 

RU är medfinansiär i ett ESF-projekt, ”Räkna med mig” som har beviljats 
under hösten med start under januari 2020. Målet är att skapa en modell 
som länets kommuner kommer att kunna arbeta efter när det gäller att 
stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Arbete för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma samt 
ökad samverkan mellan företag och akademin har Fokuserats under 2019. 
Samtal har bland annat förts med Träcentrum kring några olika projekt 
som fokuserar på att utveckla modeller för att ta tillvara 
valideringsaktiviteter genom att bygga på dessa aktiviteter med 
kompetensutveckling för yrkesverksamma, samt att stärka samverkan 
med akademin. Ett projekt inom regionalfonden har beviljats under 
hösten med start efter årsskiftet där Regional utveckling är medfinansiär. 

Projektet ”InsTrä” har som syfte och mål att skapa en modell/struktur för 
flexibla utbildningsmöjligheter efter validering. RU har samverkat med ett 
nationellt ESF-projekt ”En värld av möjligheter” som drivs av Hotell- och 
restaurangfacket. Projektet arbetar med kompetensutvecklingsinsatser 
för anställda i branschen. Under hösten har ett projekt beviljats med 
regionala utvecklingsmedel för att främst locka hit holländare med hälso- 
och sjukvårdskompetens. Regional utveckling tillsammans med HR och 
intresserade kommuner i länet kommer att delta på jobbmässan i 
Houten, ”Emigration Expo”. 
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Prioriterade uppdrag: 

Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Under det gångna verksamhetsåret har målsättningen om fler statliga 
myndigheter till länet fokuserats på ett tydligt sätt i och med att 
regeringen förlade ett av sina regeringssammanträde till Jönköping. I 
samband med detta regeringssammanträde fick regionala politiker tillfälle 
att träffa regeringen och bland annat framföra vikten av fler statliga jobb 
till länet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Ett arbete har inletts med fokus på att stödja Jönköping Universitys (JU) 
planer på att etablera en tandläkarutbildning vid högskolan. Regional 
utveckling har tillsammans med JU aktivt arbetat med att politiskt 
förankra ambitionen om en tandläkarutbildning vid JU. Bland annat har 
ett seminarium tillsammans med länets riksdagsledamöter och 
regionpolitiker anordnats. Även ett seminarium i Almedalen har 
genomförts. Under hösten hade också Regional utveckling besök av två 
riksdagsledamöter från riksdagens utbildningsutskott. Då fokuserades 
också värdet av en ny tandläkarutbildning vid JU. 

Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

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. 

Framgångsfaktorer: 

Antalet direktinvesteringar ökar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Tillsammans med länets kommuner har arbetet med att systematisk 
synliggöra länet inom några fokusområden, som är desamma som inom 
smart specialisering. Region Jönköpings län har i samarbete med Business 
Sweden arbetat aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till 
länet. Den regionala strukturen har också med fördel använts för några 
nationella förfrågningar som vi hanterat tillsammans med kommunerna. I 
samarbete med Business Sweden har också ett arbete med att visualisera 
tillgängliga siter initieras. Det baserar sig på GIS och är ett oerhört 
effektivt sätt att sälja in tillgänglig mark för etableringar.             

Framgångsfaktorer: 

Andelen exporterande företag ökar 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar att söka i Jönköpings län. Av 
totalt beviljade 37 checkar har 13 gått till SME-företags 
internationalisering. 

Be Global 2.0 Under 2019 har det första strukturfondsprojektet av Beglobal avslutats 
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Aktiviteter Analys 

samtidigt som fortsättningsprojektet som pågår fram till 2022-04-30 
inletts. I det nya projektet kommer man lägga större vikt vid urval av 
företag för att få än fler företag som tar stora kliv på exportmarknaden. I 
projektet erbjuds företagen individuell coachning samt olika former av 
kompetensutveckling bl.a. i form av seminarier och gruppaktiviteter. Efter 
sommaren ägde en kick-off rum där ett 30-tal företag deltog under ett 
dygn, som innehöll såväl gemensam kompetensutveckling och inspiration 
som individuellt arbete under projektledningens stöttning. Fram till år 
2022 är målet att ha haft med minst 50 SME-företag i som coachats i syfte 
att sälja på internationell marknad. Men minst det dubbla ska ha nåtts 
och deltagit i de öppna aktiviteter som anordnas av projektet. 

Projektet är nära kopplat länets arbete med 
Internationaliseringscheckarna samt länets Regionala Exportsamverkan 
(RES). 

Inom RES arrangerades under våren en större offentlig samling med över 
100 deltagare i anledning av Storbritanniens utträde ur EU som sen 
följdes upp med workshops under Business Swedens ledning. Seminariet 
var mycket välbesökt med medverkan från Kommerskollegium samt fd. 
finansministern Anders Borg. 

Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

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. 

Framgångsfaktorer: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras   

Prioriterade uppdrag: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras 

Aktiviteter Analys 

Gemensamt ledningssystem Arbete fortgår enligt plan och hanteras inom regional utveckling. Stäms 
av med gruppen för kommundirektörer. 

Framgångsfaktorer: 

Analysarbetet utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Arbete med rekryteringar har pågått under året. En GIS-ingenjör är 
rekryterad och startar i januari 2020. Rekryteringen av en analytiker 
avbröts och tas upp igen under 2020. I kommande handlingsplan till den 
regionala utvecklingsstrategin är ett proaktivt analysarbete och 
omvärldsbevakning prioriterat. Tillgång till geodatasamverkan 
genomförd. 
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Framgångsfaktorer: 

Riktade projektutlysningar genomförs 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Arbetet hänger tätt samman med framtagandet av den regionala 
utvecklingsstrategin, kopplade handlingsplaner samt 
finansieringsstrategin. Det statliga systemet NYPS kommer att fungera 
som portal där utlysningar kommer ske genom Tillväxtverkets Min 
ansökan. 

Finansieringsstrategi Arbetet är igång och beslut planeras tas i regionstyrelsen under våren 
2020. 

Hållbarhet 

Strategiska mål: 

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till 

boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 

ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv 

för alla. 

Framgångsfaktorer: 

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin stärka arbetet med hållbarhet inom 

länet. 

Aktiviteter Analys 

handlingsplan för att integrera 
och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet 

Handlingsplanen är framskriven och presenterad på nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö juni 2019. Planen har integrerats i arbetet med att 
ta fram regionala handlingsplaner kopplade till den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2035. 

Agenda 2030 Agenda 2030 har integrerats i den beslutade regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2019-2035. Indikatorer som mäter Agenda 
2030 olika målområden är inkluderade i RUS. Inom Region Jönköpings län 
pågår arbete med att visa hur olika verksamheters arbete bidrar till 
Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 har varit en viktig 
utgångspunkt när det nya hållbarhetsprogrammet utvecklats. Regional 
utveckling ingår i arbetet och en GAP-analys har tagits fram. Externt 
arbetar även RJL och Länsstyrelsen tillsammans mot kommunerna för att 
informera, utveckla och bidra till att utveckla kommunerna för att uppnå 
Agenda 2030´s mål. Tre gemensamma träffar har ägt rum under 2018 och 
2019. Ytterligare en träff har planerats och kommer genomföras i januari 
2020. Ytterligare planering pågår för en fortsatt samverkan med 
länsstyrelsen. Regional utveckling, Miljöenheten, Folkhälsa, Qulturum 
deltar i detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen. 

Utvecklingsprojekt FASTR - Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, 
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, Region 
Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län bättre 
förutsättningar till att nå prioriteringen om en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. 
Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland. Under året har 
projektet bl.a. startat ett upphandlingsnätverk inom länet för att utveckla 
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deltagarnas förmåga att genomföra klimatsmarta upphandlingar av 
fordon och transporttjänster. Deltagarna har även genomgått utbildning 
om förnybara drivmedel. FASTR har även stöttat i anskaffning av 
biogassymboler och text som nu finns på regionens nyinköpta 
biogasfordon och även stadsbussarna. 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med handlingsplaner för livsmedelsstrategins fem områden har 
startat. Dialogmöten och workshops med specifika målgrupper och 
länsövergripande grupper har genomförts runt om i länet. Syftet har varit 
att samla in material till handlingsplanerna, ringa in behov och 
utmaningar hos olika led i livsmedelskedjan, förankra livsmedelsstrategin 
och skapa engagemang för det fortsatta arbetet. Ett särskilt fokus har 
lagts på den kommunala nivån. I samarbete med styrgruppens 
organisationer har en rad events med koppling till livsmedelsstrategin 
anordnats, t.ex. flera seminarier om mat och klimat under länets 
klimatvecka, seminarium om validering och kompetensutveckling inom 
besöksnäringen etc. En kommunikationsplan har tagits fram och en 
Facebook-sida har startat. Erfarenhetsutbyte med andra län har skett 
kontinuerligt. 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
året och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 16

Remissutgåva - Hållbarhetsprogram 2021-2025
Diarienummer: RJL 2019/2902

Beslut 
Presidiet föreslår

 Att redovisade synpunkter arbetas in i hållbarhetsprogram 2021-
2025, därefter tas beslut i nämnden om godkännande.

Sammanfattning 
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020. 
Under 2019 har en remissutgåva till nytt hållbarhetsprogram 2021-2025 
tagits fram.

Beslutsunderlag
 Remissutgåva Hållbarhetsprogram 2021-2025 med bilagor.
 Följebrev till remissutgåva.
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Inkomna synpunkter från, nämnder, regionstyrelse och politiska 
referensgrupper gås igenom.

Presidiet föreslår att redovisade synpunkter arbetas in i remissutgåvan av 
hållbarhetsprogram 2021-2025, därefter tas beslut om godkännande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2020-02-03 RJL 2019/2902

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remissutgåva – Hållbarhetsprogram 
2021-2025
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Godkänner föreliggande förslag till remissutgåva - Hållbarhetsprogram 
2021-2025.

Sammanfattning
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020. 
Under 2019 har en remissutgåva till nytt hållbarhetsprogram 2021-2025 tagits 
fram.

Information i ärendet
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020. 
Inför 2021 ska ett nytt program arbetas fram. I januari 2019 antog nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö en plan för framtagande av ett nytt 
hållbarhetsprogram 2021-2025 (RJL 2018/3058). Under 2019 har en remissutgåva 
tagits fram. 

Svaren på remissen bearbetas under våren 2020. Under maj-juni sker behandling i 
nämnder. Under augusti-september sker behandling tillsammans med budget i 
regionstyrelsen. Nytt hållbarhetsprogram beslutas vid regionfullmäktige i oktober 
2020.

Framtagande av program
Det befintliga programmet för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt 
nationella och regionala mål, strategier och åtgärdsprogram är betydelsefulla 
utgångspunkter i det nya programmet.

Under 2019 har arbetet fortlöpt med en arbetsgrupp från miljöenheten, HR, 
folkhälsa och sjukvård samt Qulturum. Hösten 2019 hölls träffar och workshops 
med drygt 25 interna verksamheter samt Länsstyrelsen. Under dessa träffar har 
verksamheterna fått komma med synpunkter, tankar och idéer som har varit en 
viktig del i utvecklandet av mål och åtgärder till programmet.
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RJL 2019/2902

Under samma period har den politiska referensgruppen följt arbetet med 
programmet och föreslagit ändringar och ambitionsnivåer.

En enkät har gått ut till invånarna i länet via invånartidningen och sociala medier. 
Via enkäten har invånarna haft möjlighet att prioritera vilka områden Region 
Jönköpings län bör arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. Resultatet 
från enkäten ger en bild av vad våra invånare anser är viktigt och ger en 
vägledning till prioriteringar.

Kostnadsberäkningar och besparingspotential har tagits fram för de mål och 
åtgärder som har en betydande investerings- eller driftkostnad.

Programmets omfattning
Programmet omfattar hållbarhetsarbetet i den egna organisationen och hur Region 
Jönköpings län som finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska verka 
för att hållbarhetsmålen nås. Hållbarhetsprogrammet omfattar följande områden.

Vi är klimatsmarta
 Användning av värme och el i våra fastigheter/verksamheter.
 Hållbar byggprocess.
 Beredskap för klimatförändringar.
 Förnybara drivmedel i kollektivtrafik, serviceresor och övriga 

transporttjänster.
 Klimatpåverkan från tjänsteresor, arbetspendling och privata resor till 

vårdinrättningar.

Vi är till för alla
• Jämlikhet, jämställdhet och normmedvetenhet.
• Mångfald och icke-diskriminering.
• Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.
• Tillgänglighet och delaktighet.

Vi bidrar till en sund livsmiljö
• Hälsofrämjande utomhusmiljö med ökad biologisk mångfald.
• Hållbar upphandling.
• Läkemedels hälso- och miljöpåverkan.
• Livsmedel producerade enligt svensk lagstiftning samt ekologiska 

livsmedel.

Vi använder våra resurser klokt
• Klimatpåverkan från förbrukningsartiklar.
• Återanvändning av inredning.
• Matsvinn och utsortering av matavfall.
• Kapitalförvaltning som är socialt hållbar och bidrar till minskat 

fossilberoende.
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RJL 2019/2902

I remissutgåvan kopplas målen till åtgärder i de fall de innebär en mer omfattande 
investerings- eller driftkostnad. Under programperioden kan programmets mål 
och åtgärder revideras.

Beslutsunderlag
 Remissutgåva Hållbarhetsprogram 2021-2025 med bilagor.
 Följebrev till remissutgåva.
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03.

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - Område miljö

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

2

Region Jönköpings läns policy 
för hållbar utveckling
Region Jönköpings län ska på ett ansvarsfullt, 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt bedriva 
verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån 
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt mål är 
att uppfylla visionen För ett bra liv i en attraktiv 
region. 

Vi driver en hållbar samhällsutveckling för hela 
länet genom den regionala utvecklingsstrategin och 
i vårt hållbarhetsprogram sätter vi ambitiösa mål för 
vår egen verksamhet. Vi som organisation har en 
direkt påverkan på invånarnas möjlighet till god 
och jämlik hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa, 
sjukvård och tandvård. Genom kollektivtrafiken 
skapar vi möjlighet till ett hållbart resande i länet. 
Vi bidrar också till kunskap och utveckling genom 
våra folkhögskolor, naturbruksgymnasier och vår 
kulturverksamhet.

Vi samverkar med andra aktörer inom länet för att 
stärka en hållbar utveckling. Genom samverkan 
inom forskning och utbildning säkerställer vi att vi 
ligger i framkant.

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Vi genomför åtgärder för att minska 
utsläpp som påverkar klimatet. Det bidrar till målet 
om högst 1,5 graders global uppvärmning. Vi 
genomför också åtgärder för en ökad beredskap i ett 
förändrat klimat.

Vi tar hänsyn till livscykelperspektivet. Det innebär 
att vi strävar efter att de produkter och tjänster som 
vi väljer ger minsta möjliga hälso- och 
miljöbelastning från början till slut. För oss är 
kraven i lagstiftningen och övriga krav på vår 
verksamhet en lägstanivå. 

Vi agerar som en ansvarsfull och attraktiv 
arbetsgivare där människors lika värde och 
rättigheter är en självklarhet. Vi arbetar med 
ständiga förbättringar och säkerställer hög 
kompetens hos medarbetarna utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.
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Vår del i omställningen till 
ett hållbart samhälle
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår 
vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.

En hållbar utveckling tillgodoser alla människors 
behov och mänskliga rättigheter idag utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina. För att utvecklingen framåt ska 
kunna vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom 
alla tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt. De tre dimensionerna 
måste också hela tiden samverka och förhålla sig 
till varandra.

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att ta 
ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Att 
skydda planeten genom att långsiktigt förvalta 
naturresurser, konsumera och producera hållbart 
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi 
kan bidra genom att använda våra resurser klokt, 
minimera utsläpp till luft och vatten, bevara 
biologisk mångfald och verka för en hållbar 
konsumtion, produktion och samhällsplanering. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett 
samhälle där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och 
utveckla mänskliga och materiella resurser på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling där 
varje generation bär kostnaderna för den service 
som den generationen beslutar om och själv 
konsumerar.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 
2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande 
steg för att verksamheten bedrivs i linje med en 
hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer 
täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån 
dessa har vi prioriterat mål och åtgärder. 

Våra fyra framgångsfaktorer:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta 
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt 

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och 
prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har 
en betydande påverkan för en hållbar utveckling; i 
den egna verksamheten, som samhällsaktör, 
finansiär och som delägare i bolag. 
Hållbarhetsprogrammet omfattar alla verksamheter 
som är finansierade av Region Jönköpings län. 

Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är 
resurskrävande och därför finns det inte alltid 
prioriterade åtgärder till alla mål.

Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med 
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin 
egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje 
chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt 
ansvarsområde för att hållbarhetsprogrammet 
genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen. 
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HÅLLBARHETSPROGRAMMET OCH VÅR OMVÄRLD
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 
delmål som ska leda till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i 
världen, främja fred och rättvisa, samt skydda 
planetens naturresurser och lösa klimatkrisen.

De globala målen är integrerade, odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska. 

Målen i vårt hållbarhetsprogram strävar mot att 
uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de 
nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet 
samt övriga regionala mål, strategier och 
handlingsplaner.
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Vi är till för alla
Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver 
en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling 
där länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende 
och delaktighet. 

I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet och 
jämställdhet utgångspunkten. Människor lever ett 
gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. 
De känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Att vi är till för alla kommer till uttryck på alla 
nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga 
mötet – där det goda bemötandet är avgörande – till 
verksamhetsutveckling och strategiska beslut – där 
jämlikhets-, jämställdhets- och 
delaktighetsperspektiv integreras. 

Region Jönköpings län har antagit Council of 
European Municipalities and Regions deklaration 
om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR). 
Det ger oss möjligheter att jobba med jämställdhet 
och andra dimensioner av diskriminering och social 
hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter är grundläggande för social 
hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och 
skydda rättigheterna utan även att säkerställa på 
vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är därmed 
både ett mål och ett medel. I detta arbete ger FN:s 

sex människorättsprinciper vägledning: icke-
diskriminering och jämlikhet, deltagande och 
inkludering samt transparens och ansvar. 

FN:s barnkonvention blev lag 2020, vilket innebär 
ökat fokus på barnets rättigheter inom våra 
verksamheter. Vi arbetar även utifrån FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för 
att säkerställa att vi är till för alla. Inom området 
tillgänglighet ryms flera olika aspekter, till exempel 
fysisk, kognitiv och språklig tillgänglighet, men 
även aspekter som kunskap och tillit.

För att Region Jönköpings län ska uppfattas som en 
inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv 
arbetsplats ska medarbetarna uppleva att de har lika 
rättigheter och möjligheter. Även att sjukfrånvaron 
ligger på en låg nivå och att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. Mångfald är ett viktigt område, där 
vi sätter särskilt fokus på att främja integration av 
medarbetare med utländsk bakgrund. 
 

MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i 
analyser, resursfördelning och beslutsfattande i 
organisationens verksamheter och projekt.

 Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- 
och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, 
HR-partners, verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner.

 Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud.

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, 
samt när vi beviljar finansiellt stöd och 
projektmedel.
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Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad 
normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i 
praktiken.

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna 
de verktyg de behöver.

 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 

 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-
diskriminering för verksamheterna.

MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla 
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och 
skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön eller 
yrkeskategori vara låg.  

 Följa Region Jönköpings län 
rehabiliteringsprocess och komplettera den med 
frågor om våld i nära relationer. 

 Arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande 
åtgärder.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, ålder, 
religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

 Arbeta aktivt och systematiskt med 
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder 
för lika rättigheter och möjligheter.

 Ge coaching och stöd till HR-partners för att 
kunna stötta chefer i arbetet.

Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.

Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt 
integration, inom ramen för strategier, planer och 
program.

Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med 
förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier och repressalier i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i sin 
arbetsplats utveckling.

 Verksamheter arbetar aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.
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MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, 
delaktighet och ansvar.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat 
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – 
information och kommunikation, verksamhet och 
lokaler.

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna 
de verktyg de behöver.

 Utöka användning av universell utformning1.

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet2 och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet.

 Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi utvecklar 
och förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi 
anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

 Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och 
mallar.

 Kranmärka3 vår verksamhet senast år 2022.

Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och 
verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till 
för, med hänsyn till deras erfarenheter och 
upplevelser.

 Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande. 

 Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

 Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 

1 Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.
2 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa.
3 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
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Vi är klimatsmarta
Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att 
Jönköpings län blir ett plusenergilän som producerar mer energi än vad vi använder.

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Världens ledare fastslog, genom 
Parisavtalet, målet att hålla den globala 
uppvärmningen långt under två grader med 
ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. För att 
lyckas krävs stora insatser. 

År 2018 hade Region Jönköpings län en 
klimatpåverkan på cirka 18 000 ton 
koldioxidekvivalenter från våra direkt påverkbara 
utsläpp som kollektivtrafik, energianvändning, 
jordbruk, medicinska gaser och tjänsteresor. Vår 
klimatpåverkan behöver minska med 30 procent till 
2025, jämfört med 2018, för att vara i linje med 
1,5-gradersmålet.

Vi har även en betydande klimatpåverkan från 
utsläpp vi kan påverka indirekt som byggnationer, 

materialanvändning, livsmedel, varutransporter, 
arbetspendling och kapitalförvaltning. Även denna 
klimatpåverkan behöver minska betydligt.

Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt 
både med att minska våra utsläpp av växthusgaser 
och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt 
som vi anpassar vår verksamhet till de 
klimatförändringar som sker.

Plusenergilän innebär att vi ska producera mer 
energi än vad vi använder. Där kan vi som 
fastighetsägare bidra, till exempel genom att 
installera solceller på våra tak.
 
Region Jönköpings län antar Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning med målet att köpta och utförda 
transporter ska vara fossilfria år 2030.

MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår 
verksamhet till ett förändrat klimat.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört 
med 2018.

Användningen av värme och el i våra fastigheter och 
verksamheter ska minska. År 2025 ska levererad 
energi understiga 145 kWh/m2.

 Den egna produktionen av förnybar energi ska 
öka med 2 GWh under programperioden.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest 
betydande klimatriskerna4 för vår verksamhet.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under 
programperioden minska klimatpåverkan från om- och 
nybyggnationer.

 Välja mindre klimatbelastande betong och 
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är 
lämpligt.

4 Enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet 
ska vara resurseffektivt.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska:

- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 
procent förnybara drivmedel5,

- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel 
som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara 
drivmedel,

- eltåg drivas med 100 procent förnybar el6,

- fordon inom serviceresor drivas med minst 40 
procent förnybara drivmedel.

Under programperioden ska klimatpåverkan från 
privata resor till vårdinrättningar minska.

 Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad 
utsträckning kan få vård i hemmet.

 Utveckla samordningen av patientresor till och 
mellan våra sjukhus.

 Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i 
upphandlade hyrbilar och transporttjänster7 vara 
minst 80 procent.

 Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

 Främja användning av lastcyklar eller 
tjänstecyklar.

Under programperioden ska klimatpåverkan minska 
med minst XX procent för tjänsteresor, inklusive egna 
godstransporter, jämfört med 20XX. 

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer 
hållbara resealternativ för arbetspendling, med en 
målsättning att minska klimatpåverkan med XX 
procent under programperioden, jämfört med 20XX8.

 Målnivåer och förslag på handlingsplan tas fram 
efter reseanalys våren 2020.

 Successivt öka andelen förnybara drivmedel i 
pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 80 
procent år 2025.

 Förlänga busslinjen mellan Jönköping och 
Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid 
Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter 
utvärdering av denna busslinje utreds möjligheten 
att etablera busslinje mellan Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo 
sjukhus.

 Utrusta alla våra allmänna konferensrum med 
teknik för resfria möten.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon9 ska kunna drivas på 
förnybara drivmedel.

5 Med förnybara drivmedel menar vi till exempel bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100, 
FAME100), vätgas och ursprungsmärkt förnybar el.
6 Ursprungsmärkt förnybar el.
7 Renodlade transporttjänster så som upphandling av transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
8 Följs upp genom målvärden som koldioxidekvivalenter/anställd.
9 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
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Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och 
hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemikalier och läkemedel som gör så lite skada på miljö 
och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö.

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är 
negativa för vår hälsa och för de naturliga 
kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om 
biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en 
god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår 
verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en 
sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka 
själva, som hur vi använder kemiska produkter, 
förskriver läkemedel, väljer livsmedel samt 
anlägger grönytor. Men det handlar också om att 
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som 
vi använder i vår verksamhet, till exempel 
läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, 
sjukvårdsmaterial och textilier.

När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja 
de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som 
är ekologiskt producerade, i andra hand livsmedel 
som uppfyller svenska livsmedelskrav, i tredje hand 
livsmedel som är ekologiskt producerade och i sista 
hand konventionellt producerade livsmedel. 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för 
en betydande del av våra kostnader. Region 
Jönköpings län är i många fall en stor kund och kan 
genom upphandlingar påverka utbudet på 
marknaden i en hållbar riktning. När regioner 
samverkar blir effekten större. Vi stödjer och ingår i 
det nationella samarbetet mellan regioner kring 
hållbarhetskrav i upphandling. 

 

MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara 
hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska 
öka.

 Genomföra så kallade I-tree-beräkningar10 för 
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

 Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 kring våra 
sjukhus samt uppföra insektshotell.  

 Utvärdera möjligheten till synligt vatten och gröna 
tak vid varje ny- och ombyggnation samt vid 
markprojekt.

 Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten.

All nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för 
miljöbyggnad silver. År 2025 ska de byggmaterial vi 
använder uppgå till minst 80 procent A- och B-
klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

10 Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar 
och dagvatten samt beräknar värdet av det årliga upptaget i kronor och återanskaffningskostnad.
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MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- 
och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav 
och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade 
upphandlingar11. Livscykelperspektivet ska guida oss 
i val av produkter.

 Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
varor12 utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att 
minska negativ påverkan.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga 
kemiska produkter13 utretts med syfte att hitta hälso- 
och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt.

MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen 
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept vara 
högst 250 recept per 1000 invånare. Rekvirerad 
antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med 
Stramas målsättningar.

Under programperioden ska förskrivningen av 
prioriterade miljöbelastande läkemedel14 minska.

 Utöka användningen av icke-farmakologiska 
behandlingar.

 Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på 
prioriterade läkemedel.

 Förskriva startförpackningar där så är möjligt och 
arbeta med tidsbegränsade ordinationer.

 Arbeta för att läkemedel med samma effekt och 
med mindre miljöpåverkan prioriteras vid 
förskrivning och rekommendation.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med 
länets kommuner och länsstyrelsen.

11 Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade 
upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
12 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
13 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
14 Tas fram i samråd med Region Jönköpings läns läkemedelskommitté.
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MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion och en ökad 
självförsörjningsgrad. 

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg 
vara producerade i enlighet med krav motsvarande 
svensk lagstiftning inom djuromsorg,

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis 
vara producerade i enlighet med krav motsvarande 
svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion,

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med 
MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling,

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer 
vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt 
producerade,

- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen 
vara ekologiskt producerade.

Öka användning av närproducerade livsmedel inom 
befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom 
att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel.

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade måltider 
inom vår verksamhet.
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Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser 
från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser 
på ett effektivt och hållbart sätt.

Hållbar konsumtion och produktion är det Agenda 
2030-mål där Sverige har sina största utmaningar. 
De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från 
både svenska och importerade varor och tjänster, är 
ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per person 
och år. För att nå klimatmålet behöver utsläppen 
minska till 1 ton per person och år.

Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan 
på klimatet är det viktigt att minska klimatpåverkan 
från vår kapitalförvaltning.

Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt 
och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl 
använda resurser inom till exempel sjukvården ger 
en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och 
patientnytta. 

MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska 
och återvinningen ska öka.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar15 minska med minst 15 procent 
jämfört med 2020.

 Främja förbrukningsmaterial med innehåll som går 
att materialåtervinna och i ökad utsträckning 
består av återvunnet material och förnybar råvara.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som 
möjligt av inredningen vara återanvänd.

Vårt matsvinn16 ska minska med minst 30 procent till 
2025 jämfört med 2020.

År 2025 ska allt matavfall17 sorteras ut, i syfte att 
främja produktion av biogas och biogödsel.

15 De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
16 Inkluderar produktionssvinn, beställning-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
17 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
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MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till 
minskat fossilberoende.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Den relativa klimatbelastningen från vår 
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2018 och 
klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara 
index18.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i 
syfte att ställa mer långtgående krav avseende social 
hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.

18 Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon 
investerad krona.
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SÅ HÄR TOG VI FRAM PROGRAMMET
Mål och prioriterade åtgärder har tagits fram utifrån 
en nulägesanalys som utgått från globala, nationella 
och regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Nulägesanalysen resulterade i ett utkast på mål. Vi 
har anordnat träffar där berörda verksamheter i 

Region Jönköpings län fått möjlighet att komma 
med synpunkter samt förslag på ändringar och 
åtgärder. En politisk referensgrupp har följt arbetet. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets invånare 
har också lämnat synpunkter.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ska 
vara en naturlig del av vår styrning och löpande 
uppföljning. För att de mål som finns i 
hållbarhetsprogrammet ska kunna uppnås integreras 
arbetet i budgetprocessen och följs upp. Till 
programmet finns en plan för genomförande och 
uppföljning som revideras årligen.

Uppföljning görs dels via delårsrapporter och dels 
via en hållbarhetsredovisning som integreras i 
årsredovisningen. Uppföljning görs också genom 
ett årligt klimatbokslut där vi följer upp att vi rör 
oss i linje med 1,5-gradersmålet.

Regionfullmäktige fastställer 
hållbarhetsprogrammet för perioden 2021–2025 
samt avsätter medel för genomförandet av det i 
samband med budget och verksamhetsplan med 
flerårsplan. Programmet kan under 
programperioden revideras.

Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och 
samordnar verksamheten samt följer regelbundet 
upp att hållbarhetsprogrammet verkställs i alla 
verksamheter och återrapporteras till 
regionfullmäktige. 

Regiondirektören ansvarar för att 
hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region 
Jönköpings läns miljöchef, HR-direktör och 
folkhälsochef som stöd i arbetet. 

Regelböcker för vårdval och viss ögonsjukvård 
anger förutsättningar för att bedriva primärvård och 
viss ögonsjukvård i Jönköpings län. I regelboken 
regleras krav och uppföljning av 
hållbarhetsprogrammet. Genom ägardirektiv verkar 
vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa 
relevanta delar i hållbarhetsprogrammet.
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Styrande dokument och verktyg
Det övergripande styrdokumentet är budget och 
verksamhetsplan med flerårsplan. 

Vår verksamhets miljöledningssystem är certifierat 
enligt ISO 14001. Det är ett verktyg som effektivt 
och systematiskt stödjer arbetet med att genomföra 
miljömålen i programmet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en 
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- 
och tillväxtarbete. Utöver RUS finns även ett antal 
länsstrategier och styrande dokument som berör 
Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
sker enligt en regional strategi och handlingsplan 
för jämlik hälsa: ”Tillsammans för jämlik hälsa och 
ett bra liv i Jönköpings län”. 

Vi har en roll i infrastrukturplaneringen bland annat 
som upprättare av länstransportplanen och det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Programmet är ett verktyg för en effektiv 
persontrafik och innehåller en redovisning kring 
behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen.

Länsstyrelsen har genom länets klimatråd, som 
drivs tillsammans med kommunerna, Region 
Jönköpings län, myndigheter och näringsliv, arbetat 
fram en klimat- och energistrategi för att bidra till 
att klara klimatmålen och energiomställningen.

Vi arbetar för jämställdhet, integration och 
mänskliga rättigheter i länet genom deltagande i 
råden för jämställdhet och integration samt 
plattformen för mänskliga rättigheter.

I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade 
åtgärder som inte återfinns i andra styrande 
dokument.
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Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
ska ingå i analyser, resursfördelning och 
beslutsfattande i organisationens 
verksamheter och projekt.

1. Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- 
och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, 
HR-partners, verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner.

2. Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud.

3. Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och 
förbättrar våra verksamheter, samt när vi beviljar 
finansiellt stöd och projektmedel.

Vi utgår från en rambudget kopplat till samtliga åtgärder för 
framgångsfaktorn Vi är till för alla.  I den ingår resurser för 
samordning, koordinering och coaching av de åtgärder som ska 
prövas och utvecklas tillsammans med verksamheterna. Det ingår 
även en kostnadspost för framtagande av kompetensutveckling, 
webbstöd, utbildningsmaterial etc. 

Beräknad kostnad: 500 000 kr/år 
(Ca 350 000 för samordning, ca 150 000 för kompetensutveckling)

Vår verksamhet styrs av värden kring 
jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande.

Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad 
normmedvetenhet och icke-diskriminering 
innebär i praktiken.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver.

2. Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 

3. Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil 
nivå och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
eller yrkeskategori är låg.  

1. Följa Region Jönköpings län 
rehabiliteringsprocess och komplettera den med 
frågor om våld i nära relationer. 

2. Arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande 
åtgärder.

3. Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Vi är en inkluderande, hälsofrämjande 
och attraktiv arbetsplats där alla 
medarbetare har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter.

Alla medarbetare upplever att de har lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

1. Arbeta aktivt och systematiskt med 
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder 
för lika rättigheter och möjligheter.

2. Ge coaching och stöd till HR-partners för att 
kunna stötta chefer i arbetet.
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Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Alla medarbetare ska ha likvärdiga 
möjligheter till kompetensutveckling utifrån 
verksamhetens behov och medarbetarens 
uppdrag, oavsett yrkeskategori.

Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt 
integration, inom ramen för strategier, planer 
och program. 

Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med 
förebyggande åtgärder mot kränkande 
särbehandling, diskriminering, trakasserier 
och repressalier i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i 
sin arbetsplats utveckling.

Verksamheter arbetar aktivt med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat 
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – 
information och kommunikation, verksamhet 
och lokaler.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver.

3. Utöka användningen av universell 
utformning1.

4. Sprida kunskap om hälsolitteracitet2 och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet.

5. Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi 
utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt 
när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Vi är en del av en samhällsutveckling 
som bygger på tillit, förtroende, 
delaktighet och ansvar.

Konferenser, utbildningsdagar och 
evenemang som vi anordnar ska vara hållbara 
och tillgängliga.

1. Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och 
mallar.

2. Kranmärka3 vår verksamhet senast år 2022.

1 Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
2 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa
3 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
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Genomförandet och utvecklingen av våra 
tjänster och verksamheter ska ske i samverkan 
med våra kunder/dem vi är till för, med 
hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser.

1. Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande.

2. Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

3. Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 
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Vi ska minska vår klimatpåverkan från 
direkt påverkbara utsläpp med 30 
procent år 2025 jämfört med 2018.

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 
jämfört med 2018.

Övriga mål syftar till att uppnå detta.

Användningen av värme och el i våra 
fastigheter och verksamheter ska minska. År 
2025 ska levererad energi understiga 145 
kWh/m2.

1. Den egna produktionen av förnybar energi 
ska öka med 2 GWh under programperioden.

Beräknad kostnad:
Energiinvesteringsbehov 150 miljoner kronor (30 mkr/år)
Ökad personalresurs, minst

 1 driftoptimerare
 1 projektledare

Solcellsprojekt tak och parkeringar 30 miljoner kronor

Besparingspotential: 9,1 miljoner kronor per år.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för 
de mest betydande klimatriskerna4 för vår 
verksamhet.

Beräknad kostnad: Framtagningen av handlingsplanerna bedöms 
kunna göras av befintlig personal. Handlingsplanerna kan dock 
resultera i förslag på åtgärder som kräver investeringar.

Ett exempel på åtgärd är att genomföra lågpunktskartering för 
Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Idag finns det bara en för 
Ryhov. Lågpunktskartering görs för att kartlägga vilka punkter på en 
fastighet som är extra utsatta vid skyfall och översvämningar. 
Beräknad kostnad för lågpunktskartering: ca 0,3 miljoner kronor (0,15 
miljoner kronor/st).

Vi ska minska vår klimatpåverkan från 
våra fastigheter och anpassa vår 
verksamhet till ett förändrat klimat.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under 
programperioden minska klimatpåverkan från 
om- och nybyggnationer. 

1. Välja mindre klimatbelastande betong och 
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är 
lämpligt.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid enskilda 
byggprojekt och upphandlingar.

Enligt våra klimatberäkningar för år 2018 stod byggnation av 
fastigheter för ca 11 % av vårt koldioxidutsläpp, vilket är i 
storleksordning med tjänsteresor och arbetspendling (14 %).

Vi har i dagsläget inte en fullgod översikt över vilken klimatpåverkan 
våra egna byggnationer har. Målet syftar till att under programperioden 
få en tydligare bild av klimatpåverkan och samtidigt sträva efter en 
minskning.

4 Utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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År 2025 ska:
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 
100 procent förnybara drivmedel,
- dieseltåg drivas med den andel förnybara 
drivmedel som är godkänt, dock minst 20 
procent förnybara drivmedel,
- eltåg drivas med 100 procent förnybar el,
- fordon inom serviceresor drivas med minst 
40 procent förnybara drivmedel.

Beräknad kostnad: Har hanterats i upphandlingar JLT.

Under programperioden ska klimatpåverkan 
från privata resor till vårdinrättningar minska.

1. Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad 
utsträckning kan få vård i hemmet.

2. Utveckla samordningen av patientresor till och 
mellan våra sjukhus.

3. Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar.

Beräknad kostnad:
1. Kostnad för utrustning för resfria möten.
2. Buss mellan sjukhusen (kostnadsberäknad, se nedan).
3. Åka fritt med kollektivtrafiken på kallelsen.

Besparingspotential: Digitala vårdmöten sparar tid och 
kostnader både för egen personal och våra patienter. Att 
utveckla samordningen av patientresor bedöms leda till 
besparingar i form av t.ex. minskade serviceresor.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i 
upphandlade hyrbilar och transporttjänster5 
vara minst 80 procent.

1. Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

2. Främja användning av transportcyklar eller 
tjänstecyklar.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid 
upphandling.

Klimatpåverkan från våra transporter 
ska minska och transportsystemet ska 
vara resurseffektivt.

Under programperioden ska klimatpåverkan 
minska med minst XX procent för 
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, 
jämfört med 20XX. 

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja 
mer hållbara resealternativ för arbetspendling, 
med en målsättning att minska 
klimatpåverkan med XX procent under 
programperioden, jämfört med 20XX.6

1. Successivt öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 80 procent år 
2025.

2. Utrusta allmänna konferensrum med teknik för 
resfria möten.

3. Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov och 
Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje 
utreds möjligheten att etablera busslinje mellan 
Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och 
Värnamo sjukhus. 

4. Förslag på handlingsplan tas fram efter reseanalys 
2020.

Beräknad kostnad:
1. Kan innebära merkostnad vid upphandling.
2. Förse allmänna konferensutrymmen med utrustning och 

support för resfria möten, ca 2 miljoner kronor/år.
3. Etablera busslinje mellan våra tre akutsjukhus

Jönköping – Värnamo tur och retur: 30 minuters trafik 
vardagar och 60 minuters trafik på helger. 
Bruttokostnad: 3 miljoner kronor/år.

Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
2,4 miljoner kr + 2,5 miljoner kr = 4,9 miljoner kronor/år.  

Värnamo – Eksjö – Jönköping tur och retur: 60 minuters 
trafik. Bruttokostnad: 20-25 miljoner kronor/år

Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
4 miljoner kr + 2,8 miljoner kr = 6,8 miljoner kronor/år.  

Vinster 

5 Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter. 
6 Följs upp genom målvärden i CO2e/anställd.
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- Attraktivare arbetsgivare, lättare att rekrytera personal.
- Lägre kostnader för verksamheterna vid tjänsteresor.
- Lägre kostnader för serviceresor mellan sjukhusen.
- Möjlighet att kunna arbeta på bussen.
- Minskat behov av parkeringsplatser.
- Möjlighet till fordonsoptimering.
- Lägre klimatpåverkan.
- Säkrare arbetsmiljö, buss är säkrare än bil.

4. Åtgärder enligt handlingsplan efter reseanalys kan vara 
kostnadsdrivande.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon7 ska kunna 
drivas på förnybara drivmedel.

Beräknad kostnad: Utredningen bedöms kunna genomföras 
inom befintliga ekonomiska ramar. Omställning till förnybara 
drivmedel kan innebära kostnadsökningar, vilket ingår i 
kartläggningen. 

Målet syftar till att belysa andra typer av fordon och 
arbetsmaskiner som inte täcks in av målen ovan. För dessa 
typer av fordon krävs det mer kunskap och bra 
marknadsanalyser innan konkreta mål om andel förnybara 
drivmedel kan sättas.

Vi ser dock ett behov av en omställning inom t.ex. 
lantbruksfordon där Arla nu ställer krav på 100 % förnybart 
drivmedel 2021 för alla ekologiska lantbrukare som vill sälja 
sin mjölk till dem. Detta berör t.ex. Tenhults 
naturbruksgymnasium och målet syftar därför till att stötta dem 
och Stora Segerstads naturbrukscentrum i denna omställning.

7 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
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Våra inom- och utomhusmiljöer ska 
vara hälsofrämjande och hållbara. 

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska 
vara hälsofrämjande och den biologiska 
mångfalden ska öka.

1. Genomföra så kallade I-tree-beräkningar8 för 
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

2. Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell. 

3. Utvärdera möjligheten till synligt vatten och 
gröna tak vid varje ny- och ombyggnation samt 
vid markprojekt.

4. Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten.

1. Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens 
upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar och 
dagvatten. Vi har över 1700 träd i Ryhovsparken och resultatet från 
beräkningarna kommer utgöra ett beslutsunderlag när markprojekt 
beslutas i framtiden.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).

2. Gräsmattor är generellt en väldigt artfattig miljö – i synnerhet för 
pollinerande insekter. Ängsytor skapar utrymme för variation och en 
mängd olika habitat. Minskar det långsiktiga behovet av skötsel så som 
klippning, bevattning m.m.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).

Besparingspotential: Ängsmarker har generellt sett ett mindre behov 
av underhåll och skötsel. 

3. Genom att öka mängden synligt vatten skapar vi en tilltalande 
estetik samtidigt som vattenytor är hälsofrämjande för människor, Det 
kommer till nytta för insekter och fåglar och det kan nyttjas som 
fördröjning och minskning av dagvattenflöden.

Gröna tak minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, 
binder föroreningar och isolerar byggnaden året runt. Ett grönt tak 
skyddar taket mot UV-strålning och dämpar buller. 

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande 
kostnadsökningar.

4. Idag bevattnar vi alla rabatter och innegårdar med kommunalt 
dricksvatten. Ett förslag är att gräva ned insamlingstankar för 
dagvatten på våra fastigheter Ryhov, Höglandssjukhuset, Värnamo 
sjukhus och i Nässjö. Att kunna använda sig av regnvatten är 
fördelaktigt, helst i Eksjö och Nässjö, där vi redan idag sett 
bevattningsförbud sommartid. Beräknad kostnad för insamlingstankar 
för dagvatten är ca 1 miljon kr, men kan bli lägre om det finns 
möjlighet att genomföra i samband med lämpligt byggprojekt (kräver 
dock mer utredning).

Beräknad kostnad: 1 miljon kronor.

Besparingspotential:
Vinst med att omhänderta regnvatten:
 Vattenbrist i Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Värnamo kommuner med 

8 Kartläggning av träds samhällsnytta
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långa bevattningsförbud som följd. Kostnad för att hämta vatten i 
åar och sjöar: 80 000-120 000 kr, sommaren 2018.

 Ersättning av växter som dör vid vattenbrist, ca 70 000 kr  
sommaren 2018.

 Risk för längre värmeböljor och troligtvis dyrare vatten framöver.
 Kostnad för bevattning: ca 70 000 kr per år.

All nybyggnation ska minst motsvara 
kriterierna för miljöbyggnad silver. År 2025 
ska de byggmaterial vi använder uppgå till 
minst 80 procent A- och B-klassade 
byggmaterial enligt SundaHus.

Målet om 80 % A- och B-klassade byggmaterial finns även i det 
nuvarande programmet men bedöms vara svårt att uppnå. Anledningen 
är i många fall att marknaden inte kan erbjuda tillräckligt många 
sådana produkter. Vi bedömer det dock rimligt att fortsätta ha 80 % 
som målsättning till 2025.

Målet innehåller också en ambition om att motsvara kriterier för 
miljöbyggnad silver. Kriterierna täcker bland annat in 
energianvändning, ljud, radon, fuktsäkerhet m.m. och täcker alltså in 
fler aspekter än val av byggmaterial.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Under programperioden ska sociala 
hållbarhetskrav och mer långtgående 
miljökrav ställas i prioriterade 
upphandlingar9. Livscykelperspektivet ska 
guida oss i val av produkter.

Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga 
ämnen i varor10 utifrån vår kemikaliestrategi 
med syfte att minska negativ påverkan.

Beräknad kostnad: Hållbarhetskrav kan i vissa fall innebära 
merkostnad.

Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling är viktigt för att uppnå våra 
och samhällets hållbarhetsmål. Genom att upphandla hållbart kan vi bli 
normbildande för privata konsumenter, öka medvetenheten, öka 
jämlikheten, främja innovationer och bidra till att sänka priset på 
miljötekniska produkter.

Kemikaliestrategin syftar till att vi ska arbeta strukturerat med att 
minska negativ påverkan från kemiska produkter och varor.

Vi ska stärka den sociala hållbarheten 
och minska den negativa hälso- och 
miljöpåverkan genom våra 
upphandlingar.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt 
farliga kemiska produkter11 utretts med syfte 
att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. 
Vi ska ha bytt ut produkter där det varit 
möjligt.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Målet syftar till att fasa ut farliga ämnen eller byta ut dem mot mindre 
farliga alternativ för en säkrare hantering vid användning och 
avfallshantering/återvinning.

Vi ska främja en hållbar 
läkemedelskedja som med bibehållen 
patientnytta bidrar till att minska 
miljöpåverkan från läkemedel.

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept 
vara högst 250 recept per 1000 invånare. 
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska 
minska i enlighet med Stramas målsättningar.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Desto mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar 
antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner 
svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och 
höga kostnader för sjukvården.

9 Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”. 
10 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
11 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
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Under programperioden ska förskrivningen av 
prioriterade miljöbelastande läkemedel12 
minska.

1. Utöka användningen av icke-
farmakologiska behandlingar.

2. Utveckla förskrivarnas arbete med 
indikation på prioriterade läkemedel.

3. Förskriva startförpackningar där så är 
möjligt och arbeta med tidsbegränsade 
ordinationer.

4. Verka för att läkemedel med samma effekt 
och med mindre miljöpåverkan prioriteras 
vid förskrivning och rekommendation.

Kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande 
djur redan vid mycket låga halter. Läkemedelsrester har även kunnat 
konstateras i livsmedel så som dricksvatten och fisk.
De flesta reningsverk är inte byggda för att kunna rena läkemedel. 
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det 
utgående vattnet.

Att fortsätta arbeta aktivt med minskning i förskrivning av konstaterat 
miljöpåverkande läkemedel är därför viktigt. Det är även en viktig 
hälsofråga. I flera fall går en önskad minskning av läkemedel på grund 
av miljöskäl hand i hand med en önskad minskning på grund av 
hälsoskäl.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Den stora mängden läkemedelsrester som sprids till vår närmiljö 
kommer från hushållen – både från receptfria och receptbelagda 
läkemedel. Här är det viktigt att uppmärksamma vikten av att kassera 
sina läkemedel på rätt sätt samt att informera våra patienter om varför 
de t.ex. inte förskrivs antibiotika i lika stor utsträckning för att skapa 
acceptens för ett ändrat förhållningssätt.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester 
med länets kommuner och länsstyrelsen.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

De kommunala reningsverken är viktiga att samverka med kring 
mätning och rening av läkemedelsrester då den största mängden 
läkemedelsrester kommer från hushållen. Länsstyrelsen sitter på 
mycket kompetens i frågan.

12 Tas fram i samråd med läkemedelskommittén.
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Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter 
och ägg vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom 
djuromsorg,

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker 
och potatis vara producerade i enlighet med 
krav motsvarande svensk lagstiftning inom 
livsmedelsproduktion,

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara 
märkt med MSC eller motsvarande för 
hållbart fiske/fiskodling,

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och 
bananer vara producerade med sociala och 
etiska krav motsvarande Fairtrade och vara 
ekologiskt producerade,

- minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt 
producerade.

Beräknad kostnad: Uppskattad kostnadsökning inom område måltid - 
beräkning gjord utifrån nuläge i nya vidgade livsmedelsgrupper + 
antagande om att vi inför 2021 uppnått 60% eko.

Ekologiskt
65 % + 1,4 miljoner kronor per år (merkostnad utöver nuvarande 4 
mkr/år)

Svenskt kött, mejeri, ost och ägg (nuläge = 84 %)
95 % + 0,9 miljoner kronor per år

Svenskodlade grönsaker, potatis, frukt och bär (nuläge = 34 %)
50 % + 0,3 miljoner kronor per år

Hållbar fisk och skaldjur (MSC) (nuläge = 85 %)
95 % + 0,1 miljoner kronor per år

Hållbart kaffe, te, drickchoklad och banan (rättvisemärkt + 
ekologiskt)
100 % +/- 0 miljoner kronor per år (merkostnad delvis inkluderat i eko-
mål.)

Total merkostnad inom skolverksamheten 
Folkhögskolor + naturbruksgymnasium skattad till ca 0,4 miljoner 
kronor per år.

Öka användning av närproducerade livsmedel 
inom befintliga och kommande 
livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara 
naturbruksgymnasiernas egenproducerade 
livsmedel.

Vi ska främja en hållbar 
livsmedelsproduktion och en ökad 
självförsörjningsgrad. 

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade 
måltider inom vår verksamhet.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
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Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar13 minska med minst 15 
procent jämfört med 2020.

Främja förbrukningsmaterial med innehåll som 
går att materialåtervinna och i ökad 
utsträckning består av återvunnet material och 
förnybar råvara.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnader vid enskilda 
upphandlingar, samtidigt som det kan innebära kostnadsbesparingar 
vid minskning i användandet av förbrukningsmaterial.

Förbrukningsmaterial står för en stor del av vår totala klimatpåverkan. 
Här bedöms det kunna göras insatser för att minska klimatpåverkan 
utan att riskera patientsäkerheten. I flera fall finns det även ekonomiska 
vinster att göra genom att minska användningen av engångsmaterial.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor 
andel som möjligt av inredningen vara 
återanvänd.

Våra interna möbelförråd har utvecklats och fungerar numera som en 
intern köptjänst av begagnade möbler. Att fortsätta utveckla och sprida 
användandet av befintliga möbler minskar både vår miljöbelastning 
men leder också till minskade kostnader.

Beräknad kostnad: Kan initialt behöva tas fram rutiner, policys, 
checklistor m.m. 

Besparingspotential: Bedöms både på kort och lång sikt att minska 
kostnaderna för inköp av inredning.

Vi ska öka andelen cirkulära 
materialflöden, avfallsmängden ska 
minska och återvinningen ska öka.

Vårt matsvinn14 ska minska med minst 30 
procent till 2025 jämfört med 2020.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Nuläge:
 Patientmåltider, matsvinn: 114-142 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: ca 65 g/portion

Mål - Minska 10 % till och med 2020:
 Patientmåltider, matsvinn: 100 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 60 g/portion

30 % minskning till 2025 baserat på 2020 års nivå:
 Patientmåltider, matsvinn: 70 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 40 g/portion

Besparingspotential: En minskning av matsvinnet bedöms minska 
kostnaderna för både område måltid men även verksamheter som t.ex. 
beställer mat till inneliggande patienter på mottagningar.

13 De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
14 Inkluderar produktionssvinn, beställnings-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
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Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

År 2025 ska allt matavfall15 sorteras ut, i syfte 
att främja produktion av biogas och 
biogödsel.

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande 
kostnadsökningar.

Den relativa klimatbelastningen från vår 
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 
2018 och klimatbelastningen ska vara lägre än 
för jämförbara index16.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.Vår kapitalförvaltning ska vara socialt 
hållbar och bidra till minskat 
fossilberoende.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan 
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav 
avseende social hållbarhet och miljö i vår 
kapitalförvaltning. 

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

15 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
16 Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona.
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Investering
Drift-

kostnad/år
Besparings-
potential/år

Vi är klimatsmarta
Förnybar energi 30 mkr (ingår nedan)
Energieffektivisering 150 mkr 1,8 mkr/år 9,1 mkr/år
Åtgärder klimatrisker*
Resfria möten 2,0 mkr/år
Förnybara drivmedel i dieseltåg, 20-100 % 0-11,5 mkr/år
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Vmo 3 mkr/år 2,4 mkr/år**
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo 20-25 mkr/år 4,0 mkr/år**
Åtgärder reseanalys*

Vi är till för alla
Samordning/kompetensutveckling 0,5 mkr/år

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Åtgärder utemiljöer 0,7 mkr
Åtgärd dagvatten 1,0 mkr 0,2 mkr/år
Livsmedel (utöver 4 mkr/år) 3,0 mkr/år

Vi använder våra resurser klokt (inom befintliga ramar)

Total 182 30-47 mkr/år 16 mkr/år

* kostnadsberäknas i samband med att handlingsplan tas fram
** teoretisk produktivitetsvinst ej inkluderad, skattad till totalt 5-5,5 mkr/år
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FÖLJEBREV 1(2)

2020-02-04 RJL 2019/2902

Remiss på nytt hållbarhetsprogram för Region Jönköpings 
län
Ni bjuds härmed in att lämna synpunkter på Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram för åren 
2021-2025. Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar vår egen organisation samt hur vi som 
finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling inom samtliga 
hållbarhetsdimensioner. Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 
innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Målen i 
vårt hållbarhetsprogram strävar mot att uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de nationella målen om 
miljökvalitet och jämställdhet samt övriga regionala mål, strategier och handlingsplaner.

I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att 
verksamheten bedrivs i linje med en hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer täcker in helheten i 
begreppet hållbarhet och utifrån dessa har vi i programmet prioriterat mål och åtgärder. 

Våra fyra framgångsfaktorer:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta 
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt 

Det finns inte åtgärder kopplade till alla delmål. Det är de åtgärder som är prioriterade som har lyfts fram i denna 
remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som bedöms vara resurskrävande.

Frågor att ta hänsyn till när ni lämnar svar på remissen:

 Är mål och åtgärder rimliga och tydliga?

 Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade?

Så här svarar du:
Svar önskas senast den 30 april 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se. 
Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden. Vi är tacksamma för svar per e-post i Wordformat för att 
underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. 

Sändlista bifogas.

Kontakt
Alla remissinstanser är välkomna att kontakta oss med frågor under remisstiden. Frågorna skickas till: 
Region Jönköpings län, folkhälsa och sjukvård folkhalsa.sjukvard@rjl.se eller område miljö miljo@rjl.se 
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FÖLJEBREV 2(2)

2020-02-04 RJL 2019/2902

SÄNDLISTA

Kommuner i Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Delägda eller finansierade verksamheter
TvNo Textilservice
Bostadsbyggen i Jönköping AB
Almi Företagspartner
Smålands Turism AB
Stiftelsen Jönköpings läns museum
RJL Älghunden 4 AB 
Privata vårdgivare inom vårdval

Övriga
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Funktionsrätt i Jönköpings län
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23

Tid: 2020-01-21 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 10

Remissutgåva - Hållbarhetsprogram 2021-2025
Diarienummer: RJL 2019/2902

Maria Cannerborg, miljöchef, och Malin Skreding Hallgren, 
utvecklingsledare Qulturum, informerar om arbetet med att ta fram ett nytt 
hållbarhetsprogram för 2021-2025 samt svarar på frågor. Informationen 
läggs till handlingarna.

Nämnden lämnar följande medskick till det fortsatta arbetet med 
framtagandet av hållbarhetsprogram för 2021-2025:

Att tydliggöra om uppfyllnad av delmålet att minska klimatpåverkan från 
prioriterade förbrukningsartiklar med minst 15 procent till år 2025 kommer 
att leda till ökade driftskostnader inom nämndens verksamhetsområden.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 17

Region Halland - Regional Cykelplan 2020-2029
Diarienummer: RJL 2019/2995

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag ”Regional cykelplan 2020-2029”. Region Jönköpings län bedömer 
att cykelplanen omfattar alla delar som förväntas av liknande dokument. 
Med en lång tidsplan och tydlig beskrivning av behoven och prioriteringar 
ger den en god grund för det fortsatta arbetet. Region Jönköpings län har 
därför inget att tillägga remissen utan önskar ett fortsatt gott samarbete för 
att gemensamt se helheten och potentialen för att i framtiden överbrygga 
länsgränsen med hjälp av cykeln.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-01-16
 Förslag till yttrande 
 Regional Cykelplan 2020-2029, Region Halland

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att en språklig hantering i yttrandet görs.
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MISSIV 1(2)

2020-01-16 RJL 2019/2995

Nämnd trafik, infrastruktur och miljö

Regional cykelplan 2020-2029, Region 
Halland
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
”Regional cykelplan 2020-2029”. Region Jönköpings län bedömer att cykelplanen 
omfattar alla delar som förväntas av liknande dokument. Med en lång tidsplan och 
tydlig beskrivning av behoven och prioriteringar ger den en god grund för det 
fortsatta arbetet. Region Jönköpings län har därför inget att tillägga remissen utan 
önskar ett fortsatt gott samarbete för att gemensamt se helheten och potentialen 
för att i framtiden överbrygga länsgränsen med hjälp av cykeln.

Information i ärendet
Region Hallands regionala cykelplan 2020-2029 beskriver frågor kopplat till 
mobility management, Hela-resan perspektivet, trafiksäkerhet och cykelns del i 
turismen och skol- och arbetspendling mm. De sätter även cykelns betydelse i ett 
större perspektiv och beskriver dess påverkan för agenda 2030 målen. Till detta 
finns tydlig beskrivning behov av ytterligare data och av prioriteringar av 
investeringar i cykelinfrastruktur i länet. 

Region Jönköpings län bedömer att cykelplanen omfattar alla delar som förväntas 
av liknande dokument. Med en lång tidsplan och tydlig beskrivning av behoven 
och prioriteringar ger den en god grund för det fortsatta arbetet. I dagsläget finns 
ingen regionöverskridande cykelled som binder samman våra båda regioner. Med 
ökande cykling och cykelturism samt el-cyklarnas popularitet utesluter inte 
Region Jönköpings län att det i framtiden kan finnas potential för främst 
turistleder. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-01-16
 Förslag till yttrande 
 Regional Cykelplan 2020-2029, Region Halland
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MISSIV 2(2)

RJL 2019/2995

Beslut skickas till
regionen@regionhalland.se

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson 
Sektionschef Hållbarhet
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YTTRANDE 1(2)

2020-02-20 RJL 2019/2995

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Region Halland
     
           

Regional cykelplan 2020-2029 - Region 
Halland
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss 
”Regional cykelplan 220-2029” av Region Halland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad handling 
”Regional cykelplan 2020-2029” av Region Halland. Region Jönköpings län 
bedömer att cykelplanen omfattar alla delar som förväntas av liknande dokument. 
Med en lång tidsplan och tydlig beskrivning av behoven och prioriteringar ger den 
en god grund för det fortsatta arbetet. Region Jönköpings län har därför inget att 
tillägga remissen utan önskar ett fortsatt gott samarbete för att gemensamt se 
helheten och potentialen för att i framtiden överbrygga länsgränsen med hjälp av 
cykeln. 

Synpunkter på förslaget
Region Hallands regionala cykelplan 2020-2029 beskriver frågor kopplat till 
mobility management, Hela-resan perspektivet, trafiksäkerhet och cykelns del i 
turismen och skol- och arbetspendling mm. Region Halland sätter även cykelns 
betydelse i ett större perspektiv och beskriver dess påverkan för agenda 2030 
målen. Till detta finns tydlig beskrivning behov av ytterligare data och av 
prioriteringar av investeringar i cykelinfrastruktur i länet. 

Region Jönköpings län bedömer att cykelplanen omfattar alla delar som förväntas 
av liknande dokument. Med en lång tidsplan och tydlig beskrivning av behoven 
och prioriteringar ger den en god grund för det fortsatta arbetet. I dagsläget finns 
ingen regionöverskridande cykelled som binder samman våra båda regioner. Med 
ökande cykling och cykelturism samt el-cyklarnas popularitet utesluter inte 
Region Jönköpings län att det i framtiden kan finnas potential för främst 
turistleder. Region Jönköpings län har därför inget att tillägga remissen utan 
önskar ett fortsatt gott samarbete för att gemensamt se helheten och potentialen 
för att i framtiden överbrygga länsgränsen med hjälp av cykeln. 
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YTTRANDE 2(2)

RJL2019/2995

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Om du vill beställa fler exemplar av denna trycksak, kontakta Broschyrbeställningen
tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.regionhalland.se/broschyrer
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Karolina Oxfall, Sofie Svensson, Kungsbacka kommun
Inger Mellberg, Max Wehlin, Frida Eriksson, Varbergs kommun

Linda Larsson, Trafikverket
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Förord
Cykeln är ett hållbart transportmedel. Cykel används för att 
ta sig till skolan, arbetet, busshållplatsen eller av de som tu-
ristar i Halland. Genom den regionala cykelplanen skapar vi 
förutsättningar för att utveckla cykelns potential i Halland 
samt synliggöra cykelns positiva effekter. 

I Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 finns de strategiska 
valen och prioriteringarna för den regionala tillväxtpoliti-
ken i Halland och målsättningen är att Halland ska vara en 
mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 
2020 än år 2014. Hög attraktivitet består av satsningar och 
insatser som stödjer utveckling av god tillgänglighet och att-
raktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Att utveckla 
infrastruktur för cykel bidrar till utveckling av livsmiljön 
såväl på landsbygden som i staden vilket stödjer en ökad att-
raktivitet i Halland. 

Fördelarna är många med att välja cykeln som färdmedel. 
En cykel förorenar och bullrar inte och skapar genom detta 
en attraktivare livsmiljö. De som väljer att cykla får motion 
och mår bättre genom ökad fysisk aktivitet i vardagen vilket 
leder till en minskad risk för att drabbas av allvarliga sjuk-
domar. Väljer fler i Halland att cykla till skola eller arbete 
bidrar det till en förbättrad hälsa. Särskilt viktigt är det att 
satsa på att barn och unga cyklar då grunden för ett beteende 
sätts i tidig ålder.

I Halland är cykeln ett potentiellt attraktivt färdmedelsval 
för arbetspendling då 4 av 10 hallänningar har möjlighet att 
cykla till arbetet inom 30 minuter. Potentialen för skolelever 
är ännu högre. I arbetet med att nå den cykelpotential som 
finns i Halland så ska den regionala cykelplanen vara ett red-
skap som tydliggör vilka insatser som ska göra att Halland 
når den potentialen. 

Kattegattleden och andra cykelleder i Halland bidrar till att 
fler kan ge sig ut på cykelsemester och gynnar även det hal-
ländska näringslivet längs lederna. 

Bra och säker infrastruktur för cykel är en förutsättning för 
att vi ska cykla mer i Halland. Men det behövs också kom-
pletterande åtgärder i form av beteendepåverkande insatser 
för att fler ska välja cykel som färdmedel istället för andra 
alternativ. I den regionala cykelplanen har Region Halland, 
de halländska kommunerna samt Trafikverket tagit fram fo-
kusområden och insatser för vägledning i detta arbete. 

Helene Andersson
Ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott

3förord
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6 varför en regional cykelplan för halland?

Varför en regional cykelplan 
för Halland?
Regional cykelplan för Halland 2020–2029 är en del i genom-
förandet av den Regionala infrastrukturplanen 2018–2029 
där en av prioriteringarna är cykel för ökad tillgänglighet och 
ett hållbart resande. Den regionala cykelplanen har tagits fram 
i samarbete med de halländska kommunerna och Trafikver-
ket. Genomförandet av planen är en del i fortsatt samarbete 
och utveckling av cykeln som färdmedel i Halland.

Den regionala cykelplanen består av två delar, en strategisk 
del och en del för infrastrukturplaneringen. I den strate-
giska delen beskrivs cykeln som ett hållbart transportmedel 
utifrån flera hållbarhetsdimensioner. I den strategiska delen 
pekas det också ut mål, fokusområden och insatser som ska 
redogöra för hur Region Halland, tillsammans med de hal-
ländska kommunerna och Trafikverket, ska arbeta med cy-
kelfrågor på regional nivå.

I den regionala cykelplanens del för infrastrukturplaneringen 
beskrivs de åtgärder som prioriteras på det regionala vägnätet 
under planperioden. Åtgärderna beskrivs och motiveras uti-
från ett helhetsperspektiv där den gemensamma utgångspunk-
ten är att cykelsträckan ska generera förutsättningar för sam-
hällsutveckling. Åtgärderna som prioriteras medfinansieras 
med kommunala medel med 50 procent. Under planperioden 
har det totalt avsatts 130 miljoner kronor för cykelåtgärder. 

I Halland ska man 
vilja och kunna cykla
Med utgångspunkt från de nationella transportpolitiska 
målen och vår gemensamma ambition har Region Halland 
tillsammans med kommunerna i Halland och Trafikverket 
formulerat målet som den regionala cykelplanen i Halland 
ska uppnå. Det övergripande målet för cyklingen i Halland 
är följande: Ökad andel cykelresor i Halland till år 2029.

För att cykel som färdmedel ska nå sin fulla potential samt 
för att nå det regionala cykelmålet, krävs det utöver utbyggd 
infrastruktur anpassad för cykeln, ett strategiskt arbete med 
cykelfrågor för att fler ska kunna och vilja cykla i Halland. 

Cykeln är, tillsammans med kollektivtrafiken, en betydande 
del i arbetet med ett hållbart transportsystem. Med anledning 
av detta är det viktigt att i det strategiska arbetet knyta den Re-
gionala cykelplanen till andra styrdokument för att skapa en 
helhetssyn för transportsystemet och samhällsutvecklingen. 

,,Ökad andel cykelresor i Halland till år 2029
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7varför en regional cykelplan för halland?

Det övergripande målet för svensk transportpolitik 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under 
det övergripande målet har regeringen satt upp 
funktionsmål och hänsynsmål:

3. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa. För att uppnå målet för säkerhet inom 
vägtransportområdet är etappmålet att antalet 
omkomna halveras och antalet allvarligt skadade 
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra 
barns trafiksäkerhet prioriteras. (Prop. 2008/09:93)

1. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 

För att uppnå funktionsmålet för tillgänglighet är en 
av preciseringarna: 

2. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras. 

SVERIGES TRANSPORTPOLITISKA MÅL:

HÄNSYNSMÅL – Säkerhet, miljö och hälsa

FUNKTIONSMÅL – Tillgänglighet
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,,
framtagande av regional cykelplan för halland 2020-2029

Arbetet med planering och utformning av cykelinfrastruk-
tur inkluderar flera aktörer då ansvarsområde är fördelat på 
flera parter. Framtagandet av den regionala cykelplanen är 
ett resultat av samverkan mellan kommunerna i Halland, 
Trafikverket och Region Halland. Att samverka över gränser 
i planering och utformning är viktigt för att strategi, plane-
ring och genomförande ska bli en helhet. En bättre helhet 
nås om aktörerna arbetar gemensamt med en tydlig ansvars-
fördelning och mot samma mål och vision. 

Trafikverket
Trafikverket är en statlig myndighet. Den nationella trans-
portplanen som omfattar nationella vägar, järnvägar och cy-
kelvägar tas fram av Trafikverket på uppdrag av regeringen. 

Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet, både för na-
tionella och regionala vägar. Åtgärder som fastställs i de regio-
nala infrastrukturplanerna utförs av Trafikverket. Trafikverket 
har ett stort ansvar att samverka nationellt, regionalt och kom-
munalt för att kunna utveckla ett hållbart transportsystem.

Region Halland
Region Halland är ansvarig länsplaneupprättare i Halland 
och har i uppdrag att upprätta förslag till Regional infrastruk-
turplan för Halland. Region Halland ansvarar för att ta fram 
Regional cykelplan som är en del av den regionala infrastruk-
turplaneringen. I den regionala cykelplanen ska det framgå 
vilka åtgärder som prioriteras på det regionala vägnätet under 
planperioden, samt hur de ekonomiska medlen ska fördelas.  

Kommun
På det kommunala vägnätet är respektive kommun väg-
hållare och upprättar i många fall kommunala cykelplaner 
som beskriver den planerade utvecklingen. Kommunens 

infrastruktursatsningar på det kommunala vägnätet finan-
sieras med kommunala medel. Kommunen kan ansöka om 
statlig medfinansiering från Regional infrastrukturplan för 
satsningar på infrastruktur för cykel. Kommunerna kan 
göra prioriteringar på det regionala vägnätet. De åtgär-
derna finansieras då av kommunen till 100 procent. Åtgär-
derna som görs på det regionala vägnätet ska ske i dialog 
med Trafikverket.

Arbetsprocess
En arbetsgrupp med representanter från de halländska 
kommunerna, Trafikverket och Region Halland har ge-
mensamt tagit fram den Regionala cykelplanen. Arbets-
gruppen har träffats regelbundet under 2018–2019 för att 
diskutera strategiskt innehåll i planen samt peka ut prio-
riteringar för infrastrukturen. Arbetsgruppen har identi-
fierat ett antal insatser som det kommer att arbetas vidare 
med under planperioden. Under arbetets gång har samtliga 
kommuner i Halland och Trafikverket fått lämna inspel an-
gående vilka åtgärder de prioriterar på det statliga vägnä-
tet. Planförslaget gick ut på remiss i december 2019 och 
Region Halland har sammanställt yttrandena. 

Framtagande av Regional 
Cykelplan för Halland 2020-2029

Cykelplanen är ett resultat av samverkan
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10 cykel för ett hållbart samhälle och jämställt transportsystem

En ökad andel cykelresor i Halland medverkar till goda för-
utsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Följande kapitel redogör för var-
för cykeln främjar de tre hållbarhetsperspektiven, hur cykel 
bidrar till att uppfylla de globala målen som är uppsatta i 
Agenda 2030 samt de nationella miljökvalitetsmålen. 

Socialt hållbart
Cykeln är ett inkluderande färdmedel och den bidrar till att 
öka människors rörlighet oavsett ålder och syfte med cykel-
resan. Cykling är också ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
att ta sig till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Att 
investera i en cykel är ekonomiskt lättare än bil då dess drift 
och underhållskostnad är låg.

Idag lever vi ett allt mer stillasittande liv. Studier visar tydligt att 
det finns ett samband mellan ett mer stillasittande liv och ökad 
ohälsa. WHO, World Health Organization, rekommenderar 
fysisk aktivitet i minst 30 minuter, fem dagar i veckan för ett 
ökat välmående och för att vara hälsofrämjande. Den nationella 
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” och undersökningen 
”Skolbarns hälsovanor” visar att andelen av befolkningen som 
når WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet har varit 
relativt stabil den senaste tiden. Hur stor andel som utgörs av 
cykling framkommer dock inte (Trafikverket, 2019). Att öka 
förutsättningarna för att få fler att regelbundet gå eller cykla, till 
exempel till och från arbetsplatsen, skulle innebära att fler når 
WHO:s rekommendationer. I Halland kan 29 procent av be-
folkningen, som kan cykla till sin arbetsplats inom 30 minuter, 
nå rekommendationerna om de väljer att cykla till arbete eller 
studier. Det baseras på att man cyklar fem dagar i veckan.

Cykeln bidrar till ett mer jämlikt transportsystem vilket är 
en del av det transportpolitiska målet och dess funktions-
mål. Målen belyser vikten av att transportsystemet ska vara 
utformat för att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet. 

Att öka barns möjlighet till att själva bruka transportsystemet 
är också en del av funktionsmålet. Cykelinfrastrukturen bör 
vara utformad så att den tar hänsyn till barns förmågor i trafi-
ken så att de på ett trafiksäkert sätt kan cykla till skola, fritids-
aktiviteter och bytespunkter. Barn har ett annat seende och 
kan inte bedöma avstånd på samma sätt som en vuxen. De har 

inte heller samma förmåga att samordna sinnen och läsa av 
komplexa situationer, eller att avbryta en påbörjad handling. 
Planering av cykelvägar för barn bör ta hänsyn till hela vägen 
och ha en tydlig separering. Det ska också vara lättorienterat, 
hindersfritt och tryggt för att barn ska kunna cykla säkert. Det 
ökar möjligheten för barnen att själva använda transportsys-
temet. Det är särskilt viktigt eftersom man ser att barn cyklar 
allt mindre idag och framförallt på landsbygden. 

Cykeln bidrar även till ett mer jämställt transportsystem vil-
ket också är en del av funktionsmålet. Kvinnor i Halland har 
i högre utsträckning kortare avstånd till sin arbetsplats och 
har därmed en större möjlighet att transportera sig med cy-
kel till och från arbetet. Att utforma transportsystemet på ett 
jämställt och jämlikt sätt är en viktig faktor för att skapa goda 
förutsättningar för alla att utnyttja transportsystemet. 

Det 4-åriga europeiska samarbetsprojektet PASTA (Physical 
Acitivity Through Sustainable Transport Approaches, 2019) 
visar att cykling sammantaget är mycket bra för hälsan. Var-
dagsmotion som man får genom att förflytta sig till fots eller 
på cykel ger stora samhällsvinster. Man har också konstate-
rat att elcykling är positivt för hälsan då man oftare cyklar 
längre sträckor än med vanlig cykel.  

En individ som byter från bil till cykel ökar i snitt sin livslängd 
med 3 till 14 månader. Från den siffran får man räkna av en 
mindre negativ effekt på grund av exponering för luftförore-
ningar och olyckor i trafiken på mellan 6 och 49 dagar. Sam-
manfattat är dock nettoeffekten på hälsan starkt positiv, den är 
cirka 9 gånger större om man cyklar jämfört med att åka bil.

Cykel för ett hållbart samhälle 
och jämställt transportsystem
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Ekologiskt hållbart
Transporter är den enskilt största utsläppskällan av klimatga-
ser i Halland. Hela 73 procent av koldioxidutsläppen samt 45 
procent av klimatgaserna kommer från transportsektorn. Per-
sonbilar står för hela 65 procent av koldioxidutsläppen (Läns-
styrelsen & Region Halland, 2018). För att få bukt med den 
stora andelen av det totala koldioxidutsläppet från transporter 
behöver vi planera för att gynna de mer miljövänliga trans-
portsystemen. En viktig byggsten är att planera för cykel och 
kollektivtrafik tillsammans, främst när det handlar om längre 
persontransporter. I Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 
beskrivs att samverkan mellan kollektivtrafik-, infrastruktur-, 
samhälls-och bebyggelseplanering kan bidra till stärkt eko-
logisk hållbarhet och en grön omställning. Det genom bland 
annat ett ökat kollektivt fossilfritt resande och satsningar i de 
stråk som sammanfaller med pendlingsbehov och undanrö-
jande av trängsel samt utveckling av fossilfria transporter.  

För att nå klimatmålen behöver energieffektiviteten i trans-
portsektorn öka och utsläpp av fossila bränslen minska. För 
att nå målet i den regionala cykelplanen, ökad andel cykel-
resor till år 2029, krävs en överflyttning till cykel från andra 
trafikslag, och då framförallt bilen. En överflyttning leder till 
ett bättre klimat och stadsmiljöer med minskade luftförore-
ningar och buller. 

Idag bor människor i allt större utsträckning i större tätor-
ter, även i Halland, och utvecklingen tyder på att städerna 
växer tillsammans med den landsbygd som ligger i närmast 
anslutning till städerna. Dagens bebyggelsestruktur gynnar 
i stor utsträckning användandet av bil. Bebyggelsestruktur 
och trafiklösningar hänger samman och är beroende av var-
andra. Hur vi planerar i våra kommuner och regioner påver-
kar transportbehovet och möjligheten till att göra ett aktivt 
val av färdmedel. Valet av transportmedel bestäms till stor 
del av avståndet mellan bostäder, arbetsplatser, service- och 
fritidsaktiviteter. 

Att ersätta bil med cykel på korta resor är bra för både mil-
jön och klimatet. Bilens bränsleförbrukning och utsläpp är 
betydligt högre de första kilometrarna och bidrar till både 
luftföroreningar och buller inne i städerna. Cykeln är mer 
konkurrenskraftig inne i tätorten än vad bilen är. Den tar sig 
fram både snabbare och lättare på många sträckor. 

Ekonomiskt hållbart
Fysisk aktivitet kan förhindra en rad olika sjukdomar och en 
förtida död. Det är med hänsyn till människan som samhäl-
let ska planeras och utformas för att främja fysisk aktivitet. 
Om fler människor ökar sin fysiska aktivitet ger det stora 
samhällsekonomiska vinster. De vinsterna består framförallt 
av hälsovinster på grund av ökad fysisk aktivitet. I Region 
Skånes underlag till motsvarande regional cykelplan så be-
dömdes cykelvägsplanen ge minskade koldioxidutsläpp med 
435 ton och en hälsovinst om 54 miljoner kronor per år. 
Detta är pengar som indirekt kommer till nytta för Region 
Skåne genom en friskare befolkning (Region Skåne, 2014).  
Detta bekräftas i annan forskning som visar att samhället ur 
ett hälsoperspektiv sparar cirka fem svenska kronor för varje 
ny cykelresa. Detta genom insparade kostnader som annars 
hade uppstått i relation till muskel- och skelettsjukdomar, 
högt blodtryck, diabetes och fetma (Saalensminde, 2002). 
Med anledning av detta så planerar Region Halland att titta 
vidare på hur de investeringar som görs i infrastrukturen i 
Halland påverkar samhällsekonomin.

Det finns metoder för att beräkna folkhälsoeffekter av cyk-
ling och gång. WHO:s hälsokonsekvensverktyg HEAT syftar 
till att beräkna det samhällsekonomiska värdet av de hälso-
effekter som fås av fysisk aktivitet i form av minskad risk 
för förtida död. I beräkningen tas också de negativa hälsoef-
fekterna av luftföroreningar och trafikolyckor med. För att 
belysa vilka hälsokonsekvenser cykel kan få för Halland så 
planerar Region Halland för att titta vidare på detta i genom-
förandet av den Regionala cykelplanen. 

,,Cykeln främjar de tre hållbarhetsperspektiven
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12 cykel för ett hållbart samhälle och jämställt transportsystem

Agenda 2030 och de 17 globala målen
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där cykeln har en självklar roll. De 17 globala målen berör 
alla de tre perspektiven av hållbarhet som tidigare har lyfts i planen: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De mål eller 
delmål som Regional cykelplan bidrar till att uppfylla är: 

Mål 3: Hälsa och välbefin-
nande med tillhörande 
delmål 3.4: Minska antalet 
dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och 
främja mental hälsa. 

God hälsa är en grundläg-
gande förutsättning för människors möjlighet att nå 
sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 
Cykeln bidrar till att öka människors fysiska aktivitet 
och psykiska välmående och förebygger sjukdomar 
som diabetes, depression, högt blodtryck och fetma. 

Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen med tillhörande 
delmål 11.2: Tillgängliggör 
hållbara transportsystem 
för alla samt 11.6: Minska 
städers miljöpåverkan. 

Växande städer kan skapa 
nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också bi-
dra till sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. 
Städer och samhällen behöver planeras på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Genom att 
planera för och öka andelen cykel bidrar regional cy-
kelplan med att tillgängliggöra ett hållbart transport-
system för alla, samt minskar miljöpåverkan genom 
mindre luftföroreningar samt buller. 

Mål 13: Bekämpa klimat-
förändringarna.

Klimatförändringarna är 
ett verkligt hot och utsläp-
pen av våra växthusgaser 
fortsätter att stiga. För att 
temperaturökningen ska 

vara möjlig att begränsa långt under två grader, och 
helst under 1,5 grader, behöver de globala växthusgas-
utsläppen snabbt minska för att senast under seklets 
andra hälft vara kring noll. Genom att öka andelen cy-
kel minskas utsläppen i Halland och bidrar till mål 13. 

Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer eller infra-
struktur med tillhörande 
delmål 9.1 Skapa hållbara, 
motståndskraftiga och in-
kluderande infrastrukturer.

Att satsa på en fungerande 
och stabil infrastruktur för cykel ökar tillgängligheten 
i samhället och bidrar till ett mer hållbart och inklude-
rande transportsystem.

Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika 
rättigheter och möjligheter 
oberoende av till exem-
pel kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder 

och annan ställning. Cykeln är ett inkluderande färd-
medel och främjar alla människors möjlighet att ta sig 
fram i transportsystemet. Det ökar människors rörlig-
het och bidrar till att på ett enkelt och kostnadseffek-
tivt sätt öka tillgängligheten.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Begränsad klimatpåverkan: Koncentrationen av kol-
dioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt 
mer eftersom de globala utsläppen ökar. Det är vik-
tigt att ställa om till en fossilfri fordonsflotta men även 
minska andelen bilresor och öka gång, cykel och kol-
lektivtrafiksandelen.

Frisk luft: Att andas in luftföroreningar påverkar häl-
san negativt. Vägtrafik är en stor källa till luftförore-
ningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller 
partiklar, kväveoxid och organiska ämnen, och avga-
serna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom 
orsakar trafiken utsläpp av partiklar i form av slitage 
från vägbanan vid användning av dubbdäck. Att öka 
andelen cykel och minska biltrafiken kommer leda till 
en bättre och hälsosammare luft.

God bebyggd miljö: Vår bebyggda miljö ska fylla män-
niskors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer 
och bidra till en hållbar utveckling. Att minska påver-
kan från trafikbuller är en viktig utmaning. En ökad 
andel cykel leder till en trivsammare miljö med min-
dre buller och trängsel från bilar som följd.

Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. De na-
tionella målen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk 
mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Regional cykelplan bidrar till tre av de 16 
nationella miljökvalitetsmålen:

cykel för ett hållbart samhälle och jämställt transportsystem
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14 planeringsförutsättningar för cykling i halland

Planeringsförutsättningar 
för cykling i Halland
I Hallands sex kommuner bor cirka 330 000 invånare, och 
av dem bor nästan två tredjedelar längs kusten, väster om 
E6:an och Västkustbanan. Tre kommuner har över 60 000 
invånare, och fem av de sex kommunhuvudorterna ligger 
liksom flera andra tätorter längs kusten. I samtliga kom-
muner finns det, utöver kommunhuvudorterna, utpekade 
orter som tillhandahåller viss service. Kommunhuvudor-
terna och flertalet övriga orter i Halland ligger i de större 
kommunikationsstråken. Detta skapar förutsättningar för 
att dels pendla med cykel till arbetet eller skolan, men det 
skapar också förutsättningar för att till exempel cykla en 
del av sin resa för att byta till kollektivtrafiken. Halland har 
väl utbyggda stråk för kollektivtrafiken med Västkustba-
nan som en ryggrad i systemet. Det ger korta reseavstånd 
och skapar förutsättningar för att resa med cykel samt en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen 
och bostadsbyggandet är framförallt koncentrerat till kust-
stråket, där också majoriteten av arbetstillfällena finns. Ut-
anför kuststråket finns det flest arbetstillfällen i Hyltebruk 
och Ullared. 

38 procent av hallänningarna bor och arbetar i samma ort, 
och medianavståndet för en arbetspendlare i Halland är 1,4 
kilometer. En förklaring till detta är att betydande majoritet 
av arbetstillfällena finns i kommunhuvudorterna. 

Idag finns det 75 mil cykelväg i Halland. Tillsammans med 
kommunala och enskilda vägar är Halland till stor del till-
gängligt på cykel. Framtida arbete med cykling i Halland 
handlar bland annat om att synliggöra vart cykelvägarna 
finns och att cyklisten kan ta del av service, arbetsplatser och 
skolor med hjälp av cykeln.

I den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykling 
konstateras det att för att stärka cykelns roll så behövs ökade 
krav på en samhällsplanering som ger bättre förutsättningar 
för kollektivtrafik, gång och cykel. I ett sådant arbete är det 
av vikt att anpassa det till de halländska förutsättningarna. 
Den fortsatt snabba urbaniseringen med allt fler boende i 
växande stadsregioner kommer att ställa ytterligare krav på 
redan begränsade ytor och på den fysiska planeringen av vä-
gar och gator i städer. Där är cykeln en bra lösning då den är 
yteffektiv. De som bor och arbetar i städer med tät struktur 
och en bra sammansättning av bostäder, arbetsplatser och 
andra funktioner, reser oftare med kollektivtrafiken, samt ,,Cykel bör vara en prioriterad fråga och ska 

i tidigt skede integreras i samhällsplaneringen

Den nationella cykelstrategin som togs fram av 
regeringen 2017 är en av flera utgångspunkter för 
strategisk cykelplanering. Strategin innehåller en 
nulägesbeskrivning av cykeln som transportmedel 
men beskriver också insatsområden som behöver 
arbetas vidare med. De fem insatsområden som 
lyfts fram är:

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

• Öka fokus på grupper av cyklister

• Främja en mer funktionell och användarvänlig 
infrastruktur

• Främja en säker cykeltrafik

• Utveckla statistik och forskning

NATIONELL CYKELSTRATEGI 
FÖR ÖKAD OCH SÄKER CYKLING
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Källa: Nationell vägdatabas (NVDB), 2019
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går och cyklar mellan sina målpunkter i större utsträckning 
än andra. Därför är det av stor vikt att samhällsplaneringen 
skapar förutsättningar för cykel. Utvecklingen med att ta in 
cykel i planeringen bedrivs med ökad systematik på regio-
nal och lokal nivå. Cykel bör vara en prioriterad fråga och 
ska i tidigt skede integreras i samhällsplaneringen. Planering 
för cykel ska vara kommun- och länsöverskridande för att få 
en mer enhetlig och översiktlig planering. Fokus ska ligga på 
att skapa trafiksäkra cykelvägar och öka tillgängligheten för 
arbets- och studiependling samt andra typer av cykelresor. 
Uppföljning av cykelns utveckling bör också vara en naturlig 
del i samhällsplaneringen. 

Cykelinfrastruktur är en del i arbetet med utvecklingen av ett 
hållbart transportsystem och behöver beaktas som en del av 
samhällsplaneringen. Cykel ska ses som ett eget färdmedel 
och planeringen ska ske efter dess olika krav beroende på si-
tuation. En ny cykelväg ger mer än bara ny cykelinfrastruktur.

Vem är cyklisten?
Människor i olika åldrar cyklar, vilket innebär att erfarenhe-
ter och kunskap av att cykla skiljer sig åt. Syftet med cykel-
färden varierar också. Därför behövs det planeras för olika 
typer av behov beroende på målgrupp. Att planera och ut-
forma infrastruktur för olika typer av cyklister gör på lik-
nande sätt för bilisterna och dess infrastruktur. 

Cykeln kan brukas i olika syften som till pendling till skola 
och arbete, transporter av varor, motion, rekreation och tu-
rism. Det är inte bara syftet som skiljer sig, utan även cykeln 
i sig. Vardagscyklar, racercyklar, stadscyklar, elcyklar, barn-
cyklar, lådcyklar, cyklar med tillkopplad kärra, tandemcyk-
lar samt liggcyklar är några exempel. Det här ställer olika 
krav på infrastrukturen och vad grupper av cyklister har för 
behov och vad de efterfrågar. Därför är det angeläget att för-
hålla sig till vilken målgrupp sträckan avses för att målgrup-

pens behov tillgodoses. Det går således inte att applicera en 
typ av cykelinfrastruktur för att tillgodose alla behov. Cyklis-
ters krav på infrastrukturen kan skilja sig när det kommer 
till bland annat bredd, underlag, omgivning och gena stråk. 

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utveck-
lingen av kollektivtrafik och biltrafik, men när det gäller 
cykling är uppföljningen bristfällig. Det som kan konsta-
teras utifrån resvaneundersökningar är att det går att se 
tendenser till att cyklingen utvecklas olika i skilda grup-
per. Det är därför allt viktigare att både öka kunskaperna 
om olika grupper av cyklister, exempelvis arbetspendlare, 
motions och fritidscyklister, barn och unga samt vardags-
cyklister som kanske främst cyklar korta sträckor. Ålder-
spyramiden förändras genom att många äldre når en allt 
högre ålder, och redan idag år det att se en trend med ökad 
cykling bland äldre. 

En genomsnittlig dag cyklar var tionde invånare i åldern 
6-84 år. Mer än hälften av alla cykelresor är 2 kilometer eller 
kortare. De vanligaste resorna är fritids- och arbetsresor. Fri-
tidsresor står för cirka 40 procent och arbetsresor för cirka 
30 procent. Resor till och från skola står för cirka en åttondel 
av resandet med cykel. Antalet cykelresor har minskat med 
cirka 33 procent sedan 1995 och det är främst barn och ung-
domar i åldrarna 6-24 år som cyklar mindre. Det är svårt att 
utifrån den kunskap som finns idag dra slutsatser om varför 
barn och ungdomar minskat sitt cyklande.  Upplevelseturis-
men och turistcyklismen utvecklas positivt men statistiken 
och kunskaperna om utvecklingen och nuläget är samtidigt 
begränsade (Regeringskansliet, 2017). 

Säsongen 2017/2018 såldes det cirka 103 000 
elcyklar, vilket är en ökning med 35 procent sen 
föregående säsong. Det var mycket tack vare 
att den statliga elfordonspremien slog igenom 
ordentligt. Halland var det län där flest ansökte om 
elfordonspremien i förhållande till befolkningen, 19,4 
utbetalningar per 1000 invånare. Ungefär hälften 
av elcykelanvändningen ersätter bilresor, den andra 
hälften ersätter kollektivtrafik, vanlig cykel, gång eller 
annat (Nationellt cykelbokslut 2018, 2019). 

ELCYKELTRENDEN HÅLLER I SIG
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Cykelpotentialstudie för Halland
I Halland finns en stor potential till ökat cyklande, främst i 
tätort men även mellan tätorter. Under 2019 genomfördes en 
cykelpotentialstudie för att se vart den största potentialen i Hal-
land finns. I diagrammet nedan går det att ta del av studiens 
resultat som anger andelen av befolkningen i Halland som kan 
cykla till arbetet på 15, 20, 30 och 45 min. Cykelpotentialstudi-
en för Halland är ett av de planeringsunderlag som har använts 
vid prioriteringen av infrastrukturobjekten i cykelplanen. För 
att ta del av hela studien så finns den som bilaga till den Regio-
nala cykelplanen.

Arbetspendling med cykel
38 procent av befolkningen som bor i Halland nå sin arbets-
plats inom 30 minuters cykling. Störst potential för kortare 
sträckor på 15 minuter mellan bostaden och arbetsplatsen 
finns i Halmstads och Falkenbergs kommuner. För längre 
cykelresor upp till 45 minuter finns det viss potential i samt-
liga kommuner. Kvinnor har i större utsträckning kortare 

resväg med cykel mellan hem och arbetsplats sett till hela 
Halland men även i samtliga kommuner. Av andelen som 
kan nå sin arbetsplats inom 30 minuter i Halland är 56 pro-
cent kvinnor och 44 procent män.

Fritidsresor till service 
och aktiviteter
Cykelpotentialstudie för Halland redogör för potentialen 
för att cykla till arbete eller studie. Men av de cykelresor 
som görs är en stor del fritidsresor till aktiviteter och ser-
vice. Ett viktigt arbete i planeringen av infrastruktur är att 
peka ut målpunkter för fritidsresandet. Genom det kan 
man åtgärda felande länkar och skapa säkra cykelvägar som 
är ett viktigt arbete för att fler ska vilja och kunna cykla i 
Halland. Säkra cykelvägar ökar tillgängligheten och rörel-
sefriheten för invånare i Halland som inte har tillgång till 
bil, och detta gäller inte minst för fritidsresorna.

planeringsförutsättningar för cykling i halland

ANDEL AV INVÅNARE I HALLAND 
SOM KAN CYKLA TILL ARBETET INOM:

45 min. (45%)

30 min. (38%)

15 min. (27%)

20 min. (31%)

ANDEL KVINNOR OCH MÄN 
SOM KAN CYKLA TILL ARBETET INOM 30 MINUTER

Män 
44%

Kvinnor 
56%

ANDEL AV BEFOLKNINGEN I HALLAND SOM KAN CYKLA TILL ARBETET – FÖRDELAT PER KOMMUN
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Turist- och rekreationscykling
Under sommarhalvåret ökar Hallands befolkning betydligt. 
I Halland växer antalet turistcyklister för varje år, inte minst 
efter att Kattegattleden blev utsedd till årets cykelturistled i 
Europa 2018.

För de som bor utmed cykelleder skapas också möjlighet 
att cykla eller promenera till närbelägna tätorter, utflykts-
mål, badstränder och skolor. Erfarenheter från andra län-
der visar att det är de närboende som flitigast använder 
cykellederna och som har glädje av dem under större delen 
av året eftersom turistsäsongen har sin högsäsong under 
sommarmånaderna. 

Cykelturism bidrar med tillväxt och stärker Halland som tu-
ristlän. En ökad turism ger möjlighet för företag i Halland 
att utveckla upplevelser och erbjudanden längs med lederna. 
Det är av stor vikt att fortsätta samordna och synliggöra de 
rekreations- och turistcykelstråk som finns idag. Det kan ske 
genom skyltning, kartmaterial och i samverkan med turist-
organisationer och besöksnäringen.

Sveriges första nationella 
cykelturistled
Kattegattleden är en 390 kilometer lång havsnära cykel-
led full av variation som ger stora naturupplevelser. Det är 
en trygg, säker, upplevelserik och näst intill bilfri cykelled 
mellan Helsingborg och Göteborg. Kattegattleden blev den 
första nationella turistcykelleden i Sverige och invigdes 
2015. Sedan leden invigdes har företag längs leden fått en 
ökad omsättning på cirka 70 procent. Kattegattleden kom-
mer att fortsätta att spela en stor roll för cykelturism och 
besöksnäringen i Halland.

Arbetet med drift och marknadsföring av Kattegattleden är ett 
samarbete mellan Region Halland, Region Skåne, Trafikverket 
och de tio kommunerna längs med kusten: Göteborg, Kungs-
backa, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Hö-
ganäs, Ängelholm och Helsingborg. Region Halland står för 
ledhuvudmannaskapet.

,,Cykelturism bidrar med tillväxt 
och stärker Halland som turistlän
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Hur får vi fler att cykla i Halland?
För att få fler att cykla i Halland är det viktigt att bygga ny 
infrastruktur, men det är också viktigt att titta på andra möj-
ligheter som beteendepåverkande insatser, kampanjer för 
ökat cyklande eller att optimera befintlig infrastruktur. Föl-
jande kapitel beskriver vikten av att ta ett helhetsgrepp kring 
cykelfrågan för att nå Region Hallands cykelmål – Ökad andel 
cykelresor i Halland till år 2029.

Fyrstegsprincipen
Regional cykelplan utgår från Trafikverkets metod, fyrstegs-
principen. Genom att förhålla sig till de fyra stegen kan 
kompletterande åtgärder identifieras som till exempel inne-
bär att optimera befintlig infrastruktur. När ny cykelinfra-
struktur planeras och byggs behövs det även kompletteras 
med insatser som kan påverka beteendet hos de som rör sig 
i transportsystemet. Dels för en ökad kännedom om de nya 
satsningarna och dels för kunskap om fördelarna att använ-
da cykel och vilka vinster det kan ge för individen och i vårt 
samhälle.

Infrastruktur är en självklar grundförutsättning för att fler 
ska välja att använda cykel som transportmedel. Dock ska 
insatser som ingår i steg 1 och steg 2 inte underskattas, då 
dessa kan ha en stor effekt på cykelanvändandet. Med an-
ledning av detta så har Region Halland tillsammans med de 
halländska kommunerna tagit fram fem stycken fokusområ-
den med tillhörande förslag på insatser för att komplettera 
den nya infrastrukturen som planeras i planen. Dessa kom-
mer att redovisas längre fram i planen i ett eget kapitel. Att 
arbeta med samtliga steg i fyrstegsprincipen är viktigt för att 
kunna nå målet i den Regionala cykelplanen.  

Åtgärder som kan påverka behovet

Exempel på åtgärder:
Kampanjer och informationsinsatser

Åtgärder som effektiviserar 
nyttjandet av befintlig infrastruktur

Exempel på åtgärder:
Skyltning, säkra cykelparkeringar, 

vinterväghållning, sänkta hastigheter

Begränsade ombyggnadsåtgärder

Exempel på åtgärder:
Cykelfält, cykelgata, cykelpassage

Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Exempel på åtgärder:
Nybyggnation av cykelväg

STEG 1 – TÄNK OM

STEG 2 – OPTIMERA

STEG 3 – BYGGA OM

STEG 4 – BYGGA NYTT

,,Hela resan-perspektivet utgår 
från resans start till mål
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Mobility management
Aktiva insatser krävs för att påverka människors attityder 
och inställning till cykel som transportmedel. Mobility ma-
nagement (MM) är ett särskilt koncept för att främja ett 
hållbart resande genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. Syftet är att påverka resan innan den har 
börjat. Grundläggande för mobility management är an-
vändningen av mjuka åtgärder. Det handlar också om att 
på olika sätt effektivisera användandet av transporter och 
infrastruktur. Mobility management ersätter eller utesluter 
inte tekniska lösningar, utan är snarare ett komplement el-
ler förstärkningsmedel som får nya eller befintliga lösning-
ar att ge större effekt. 

Nudging är en metod eller ett verktyg som kan vara en del av 
MM-åtgärder. Nudging kan beskrivas som att det används 
för att knuffa människor åt rätt riktning. Det används för att 
få människor att ändra sina beteenden utan att de reflekterar 
allt för mycket över det. Man arrangerar valsituationer som 
gör det enkelt för individen att göra rätt. Små förändringar i 
den fysiska miljön kan skapa nya beteenden. 

Människor är ofta omedvetna om hur miljön eller valut-
budet påverkar deras handling och därför går nudging till 
största del ut på att förändra den automatiska och rutinmäs-
siga dimensionen i en individs handling. De flesta nudgar är 
också lätta att utvärdera, mätbara och därför evidensbasera-

de. Vi behöver inte gissa, utan kan mäta hur väl det fungerar. 
Nudgar är effektiva när det gäller beslut som behöver fattas 
snabbt – här och nu. Men också när beslut som är sällsynta 
ska fattas, det är beslut som människan inte har hunnit träna 
sig på. Beslut som är komplicerade så att personen kanske 
ger upp eller när personer har svårt att vilja gå från hand-
ling på grund av exempelvis stress eller gamla vanor är också 
situationer när nudgar kan fungera bra. Att naturligt välja 
cykeln för hela eller del av resan när bilen tidigare var det hu-
vudsakliga transportsättet kan vara ett resultat av en lyckad 
MM-åtgärd eller nudge. 

Hela resan-perspektivet
I Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016–
2019 betonas vikten av att det finns bra cykelvägar och cy-
kelparkeringar i anslutning till bytespunkterna för ett ”hela 
resan perspektiv”. Hela resan innebär att man utgår från re-
sans start till målpunkt. Stort fokus ska ligga på kopplingen 
mellan de olika trafikslagen, till exempel bra cykelparkering-
ar vid bytespunkter och anslutande cykelvägar till och från 
större målpunkter. Kollektivtrafikens upptagningsområde 
blir större genom att öka tillgängligheten med cykel till håll-
platserna och tvärt om. Därför är det viktigt att se till hela 
resan och anpassa cykelvägnätet så att cykel blir ett attraktivt 
val för den som reser lite längre och behöver kombinera sin 
resa med till exempel buss eller tåg. 
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Cykel i kombination med kollektivtrafik kan bli ett minst 
lika tidseffektiv, attraktivt och bekvämt val, jämfört med 
bilen. Försök vid regionala bussar visar att andelen anslut-
ningsresor ökar i genomsnitt med 14 procent när det anläggs 
en cykelparkering vid en bytespunkt. Det optimala är att ha 
cykeltillgång både före och efter kollektivtrafiknätet. Genom 
bra cykelparkering, möjlighet att ta med cykeln på färdmed-
let eller lånecykelsystem kan resandet med kollektivtrafiken 
öka (Trafikverket, 2012). Cykelinfrastruktur ska vara en na-
turlig del i planeringen av hållplatser. Cyklar som vikcyklar 
kan med fördel användas till och från kollektivtrafikslaget 
och medtagas ombord. Den 15 november 2018 beslutade 
Europaparlamentet att det på varje tåg inom EU ska finnas 
plats för minst 8 cyklar. Senast två år efter ikraftträdandet 
av förordningen ska alla nya eller upprustade passagerartåg 
vara utrustade för detta.

I städerna behöver vi planera för olika trafikslag och göra 
prioriteringar som gynnar hållbart resande. Både buss och 
cykel ska ha en tydlig prioritering och bör inte hamna i kon-
flikt med varandra. Det är viktigt att tänka i stråk, busstråk 
respektive cykelstråk. Med tydliga stråk görs det mer orien-
terbart för cyklisten och andra trafikanter och kan bidra till 
att det sker färre konflikter mellan de olika trafikslagen.

Aktiv- eller kombinerad mobilitet, det vill säga att man kom-
binerar transportsätt, till exempel cykel och buss, för att ta 
sig till sin destination, är också ett sätt att integrera fysisk ak-
tivitet i vardagen och bidrar till att vara hälsofrämjande. För 
att skapa förutsättningar för aktiv mobilitet är ny infrastruk-
tur tillsammans med beteendepåverkande åtgärder viktigt 
för att fler ska välja cykel som färdmedel till skola och arbete. 

Kommunala planer och 
strategier i Halland
Alla kommuner i Halland har enligt sina översiktsplaner 
och/eller kommunala cykelplaner en hög prioritet på cykel 
som färdmedel, men förutsättningarna skiljer sig åt. Genom 
att tillsammans skapa en tydlig bild av hur nuläget ser ut, 
kan det bidra till ett bättre beslutsunderlag och underlättar 
prioriteringar av åtgärder. I det här arbetet har både kom-
munerna, Region Halland samt Trafikverket en viktig roll. 
Dels i att arbeta för att få bättre statistik över antalet cyklis-
ter, tydligt kartmaterial, bättre drift och underhåll samt sam-
arbete över kommun- och länsgränser. 

Långsiktig och målmedveten planering i kombination med 
investeringar, beteendepåverkande åtgärder och uppföljning 
av både infrastruktur och information är framgångsfaktorer 
för ökat cyklande i Halland. Kommunala planer eller stra-

tegier för cykel är ett viktigt verktyg i arbetet med detta. En 
god cykelplan kan utgöra länken från översiktsplanen och 
vara stöd i arbetet med detaljplanering och genomförande. 
Fem av de halländska kommunerna har kommunala planer 
och/eller strategier för cykel. Varbergs kommun har också 
en särskild Mobility Management-plan. 

Fortsatt arbete
I arbetet med Regional cykelplan har det identifierats en 
brist om statistik kring antalet cyklister i Halland. För att få 
bättre planerings- och beslutsunderlag när det gäller cykling 
behöver det läggas mer resurser på att mäta och följa upp 
cykling på ett systematiskt sätt. Flödesmätningar visar var, 
när och vilka tider cyklisterna rör sig. Resvaneundersök-
ningar svarar på vem och varför. Med uppdaterad och till-
förlitlig statistik är det lättare att göra en tydlig prioritering 
av cykelinfrastrukturens olika aspekter. 
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Infrastruktur, säkerhet, 
drift och underhåll 
– en del i den strategiska planeringen

För att fler ska välja cykeln som färdmedel krävs det mer än 
ett väl utbyggt cykelvägnät i Halland. Säkra cykelparkeringar 
och bra vägvisning gör att fler väljer att cykla och vågar läm-
na sin cykel vid kollektivtrafikens bytespunkter. Bristen av 
drift och underhåll är den enskilt största orsaken till att cy-
klister skadar sig. Region, kommun eller Trafikverket är inte 
ensamt om att ansvara för infrastruktur, drift och underhåll 
utan ansvaret är fördelat på olika aktörer. Denna del av den 
Regionala cykelplanen är främst till för att belysa delar i och 
för infrastrukturen som är viktiga för att en större andel re-
sor ska göras med cykel år 2029.

Drift och underhåll
Bra drift och underhåll av cykelvägarna är en avgörande 
faktor för att fler ska välja cykeln som färdmedel, främst 
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Åtta av tio cykelolyckor 
i Sverige är singelolyckor (Niska och Eriksson, 2013). 60 
procent av dessa har vägrelaterade orsaker som drift och 
underhåll (Regeringskansliet, 2017). De främsta orsakerna 
är halka på grund av is, snö eller kvarvarande rullgrus från 
vintersandningen (Niska och Eriksson, 2013). En hög stan-
dard på drift och underhåll höjer statusen för cykel som 
färdmedel och välskötta cykelvägar ökar attraktivitet och 
trafiksäkerhet. Det handlar inte bara om att säkerställa vä-
gens komfort, säkerhet och framkomlighet utan också att 
bevara vägens värde.

Drift och underhåll påverkar cyklisters komfort, framkomlig-
het och val av trafikmedel. Det behöver ske kontinuerligt och 
ha en systematisk uppföljning som kan regleras i en drift- och 
underhållsplan för cykling. Därför finns behov av en tydlig 
prioritering av åtgärder så de genomförs där de gör störst 
samhällsekonomisk nytta. Även aktuella cykelflödesmätning-
ar och olycksstatistik är betydelsefulla för att veta var drift och 
underhåll gör störst nytta. Det ska inte heller märkas vem som 
är väghållare eller att cyklisten korsar en kommungräns.

För att möjliggöra året runt-cykling krävs en bra drift av 
cykelvägarna som är prioriterad. I Halland behöver ansva-
ret för drift och underhåll utredas och förtydligas för att 

det ska genomföras på ett bra sätt. Så snart snö och is för-
svunnit på cykelvägar behöver de sopas rena. Mellan april 
och september är löst grus den vanligaste olycksorsaken. I 
de södra delarna av Sverige, där barmarksförhållande råder 
även under vintermånaderna behövs sandupptagning ske 
även under denna period (Trafikverket, 2012). Information 
till medborgare om vilka vägar som underhålls är väsent-
ligt för vetskap om att det är säkert att cykla till skola och 
arbete året runt.

Cykelparkering och vägvisning
Ett sätt att öka tillgängligheten för cyklisten är att ha bra 
och säkra cykelparkeringar vid målpunkterna. Det är idag 
många som avstår från att ta cykeln till en målpunkt av räds-
la för att cykeln ska bli stulen eller vandaliserad. Behovet av 
bra cykelparkeringar vid kollektivtrafikens bytespunkter, 
målpunkter eller andra strategiska platser är stor då det kan 
bidra till att bilresor ersätts med cykel- och kollektivtrafik-
resor. Genom bra, säkra och lättillgängliga cykelparkeringar 
kan cyklisterna använda bättre cyklar och fler börja bruka 
cykeln. Cykelparkeringar är mycket yteffektiva om man jäm-
för med bilparkering. På en vanlig bilparkering får det plats 
upp till tio cyklar. 

Attraktiv och orienterbar cykelvägvisning förenklar cyk-
landet och gör att fler väljer att cykla på grund av ökad till-
gänglighet. Besökare och nya cyklister får lättare att orien-
tera sig och välja den väg som passar deras ändamål med 
cykelturen bäst. Cykelvägvisning fungerar också som ett sätt 
att marknadsföra och synliggöra att det satsas på cykling. 
Vägvisningen behöver vara kontinuerlig. Det ska vara lätt 
att följa skyltarna och inte finnas några tveksamheter kring 
vägvisningen. Drift och underhåll av skyltar bör skötas kon-
tinuerligt så att de bibehåller sin kvalité. Vägvisning bidrar 
inte bara till bättre orienterbarhet och upplevd trygghet ger 
även en indikation om vilka av kommunens cykelvägar som 
är prioriterade (Trafikverket, 2012)
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Trafiksäkerhet för cyklister 
i Halland
Varje år skadar sig ca 2000 cyklister i Sverige allvarligt i tra-
fiken och ca 20-30 omkommer (Trafikverket, 2019). I Hal-
land skadades år 2018 totalt 441 personer enligt statistik 
från STRADA. Merparten av skadorna var lindriga. Antalet 
cykelolyckor i Halland har minskat sedan 2014 då det var en 
topp i statistiken. Majoriteten av cykelolyckorna är singelo-
lyckor, cirka 75 procent. Därefter är det vanligast med kol-
lision med motorfordon (ej inkluderat moped) och sedan 
följer kollision med andra cyklister. Män i åldern 45-64 år 
står för flest antal skadade.

Cykelhjälmsanvändning 
När någon kör omkull med cykel är det vanligen huvudet 
som får den värsta smällen. Då kan hjärnan få skador som 
finns kvar hela livet. Därför är det viktigt att både barn och 
vuxna har hjälm när de cyklar. 

Det nationella målet för cykelhjälmsanvändning är att 
minst 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. 
I Halland använder cirka 52 procent av alla cyklister hjälm 
enligt NTF:s mätning år 2019, vilket är en ökning med 4 
procent sen 2018. Den nationella siffran är 48 procent. Cy-
kelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en relativt låg 
nivå och det finns stor potential att öka användningen.
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För att nå det övergripande målet i Halland med ökad andel 
cykelresor i Halland till år 2029 har ett antal fokusområden 
med insatser tagits fram. Fokusområdena utgår ifrån de fo-
kusområden som togs fram i Regional cykelplan för Halland 
2015-2025 och ambitionen nu är att arbeta vidare med dem. 
Fokusområdena är följande:

• Cykel som ett hållbart transportmedel

• Öka säkerheten för cyklister

• Ökad tillgänglighet till prioriterade målpunkter

• Samverkan kring kommunal, regional och nationell 
cykelplanering 

• Samverkan kring turism- och rekreationscykling 

Insatser kopplat till fokusområden 
Kopplat till fokusområdena har insatser för att nå det övergri-
pande målet arbetats fram. De insatser som är framtagna är i 
linje med de fokusområden som har pekats ut som viktiga att 
arbeta med för att uppnå det regionala cykelmålet. Insatserna 
kommer att genomföras under den tid planen gäller. Några 
av de utpekade insatserna kommer Region Halland ansvara 
för, men vissa insatser kräver stöd ifrån andra aktörer. För att 
öka kunskapen, nå målet och kunna arbeta strategiskt med 
cykelfrågor på en regional nivå så är fokusområdena med till-
hörande förslag på insatser viktiga redskap. 

Fokusområde
Cykel som ett hållbart transportmedel
Cykel är ett transportmedel som främjar både hälsa, klimat 
och samhällsplanering. För att cykel ska nå sin fulla potential 
krävs det en överflyttning från andra trafikslag, främst på kor-
tare sträckor. Att vilja cykla handlar i lika stor utsträckning 
om individens inställning och beteende som det handlar om 
infrastruktur. För att öka andelen cykelresor i Halland behö-
ver vi också ett nuläge på hur många som cyklar i länet.

Region Halland är en del av projektplattformen “Hållbart re-
sande väst” som drivs av Västra Götalandsregionen. Denna 
projektplattform skapar möjligheter att belysa cykeln som 
ett hållbart transportmedel genom de delprojekt som drivs. 

“Hållbart resande väst” möjliggör också kunskapsutbyte mel-
lan regioner, kommuner och andra organisationer. Att dela 
kunskap är en viktig del i att utveckla cykelns förutsättningar.

Insatser för
Cykel som ett hållbart transportmedel

• Ta fram underlag i form av nuläge över hur många och 
vilka som cyklar i Halland genom en resvaneundersökning

• Ta fram och genomföra attityd- och beteendepåverkande 
kampanjer för att få fler att cykla 

• Öka tillgängligheten för att kunna cykla till större arbets-
platser och skolor

• Beräkna och sprida kunskap om cyklings effekter på 
individens hälsa 

• Informera om samhällets vinster av att fler väljer cykeln 
som färdmedel

• Åtgärder för att öka andelen barn och unga som cyklar

Fokusområde
Öka säkerheten för cyklister
Att människor ska kunna cykla i Halland handlar dels om att 
bygga ny infrastruktur för cykel så att man kan ta sig fram, 
men också om befintliga cykelvägars standard, säkerhet och 
vikten av att bibehålla en hög standard året runt genom bra 
drift och underhåll. Att de som redan cyklar, fortsatt ska 
kunna göra det säkert och att personer i yngre åldrar ska 
ha möjlighet att röra sig mer fritt är viktiga förutsättningar 
för att främja ett ökat cyklande. Vikten av att använda cykel-
hjälm behöver också kommuniceras och belysas.

Insatser för
Öka säkerheten för cyklister

• Utforma cykelvägar efter cykelns och cyklistens behov

• Skapa säkra och trygga passager, gena cykelvägar samt 
separera cykel från andra färdmedel

• Arbeta för hög prioritet av drift och underhåll samt 
säkerställa vem som ansvarar för detta

• Kommunicera och belys vikten av att använda cykelhjälm 

Prioriterade 
fokusområden och insatser 
– hur ska Halland arbeta strategiskt med cykel?

25prioriterade fokusområden och insatser – hur ska halland arbeta strategiskt med cykel?
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Fokusområde
Ökad tillgänglighet till prioriterade målpunkter 
Det ska vara lätt att kunna cykla till arbete, studier, service 
och fritidsaktiviteter. Cykelvägar och cykelparkeringar vid 
kollektivtrafikens bytespunkter behöver också tillgänglig-
göras. För att uppnå det övergripande målet gäller det att 
arbeta med steg 1–2 åtgärder, men också att arbeta för att 
kombinera färdmedel ur Hela resan-perspektivet.

Insatser för
Ökad tillgänglighet till prioriterade målpunkter

• Tillgängliggöra servicefunktioner och fritidsaktiviteter 
genom att kunna transportera sig med cykel på ett säkert 
och smidigt sätt

• Arbeta för säkra cykelvägar och cykelparkeringar vid kol-
lektivtrafikens bytespunkter för att förbättra kopplingen 
mellan cykel och kollektivtrafik

• Arbeta för att cykelparkering och cykelvägar ska vara en 
naturlig del i planeringen av nya målpunkter

Fokusområde
Samverkan kring kommunal, regional och 
nationell cykelplanering
Samverkan mellan kommun, region och Trafikverk är grun-
den till att fler ska välja cykeln i transportsystemet. Under 
den period som den Regionala cykelplanen gäller ska Re-
gion Halland ta initiativ till samverkansmöten och dialog 
med kommuner, grannregioner och andra aktörer där den 
Regionala cykelplanen utgör en plattform. 

Insatser för 
Samverkan kring kommunal, regional och nationell 
cykelplanering 

• Kontinuerligt uppdatera cykelvägnätet i Halland till Na-
tionell vägdatabas (NVDB). 

• Samverka i arbetsgrupp kring cykelplanering med kom-
muner i Halland, Region Halland och Trafikverket

• Sprida kunskap om cykling i Halland, bland annat i form 
av seminarium och kampanjer

• Stötta de halländska kommunerna i arbetet med att ta fram 
eller uppdatera kommunala cykelplaner eller strategier

Fokusområde
Samverkan kring turism- och rekreationscykling
Cykelturism har ökat de senaste åren och allt fler väljer cy-
keln som färdmedel på semestern men också i form av re-
kreation. Cykelturism bidrar med tillväxt och stärker Hal-
land som turistlän och därför är det viktigt att tillsammans 
arbeta med området. 

Insatser för
Samverkan kring turism- och rekreationscykling 

• Arbeta för färdigställande av Kattegattleden och samverka 
kring utvecklingen

• Öka tillgängligheten till och synliggör befintliga rekrea-
tions- och turiststråk i Halland

• Främja samverkan mellan olika aktörer inom 
turistbranschen

Cykelbokslut – årlig uppföljning 
av regional cykelplan
Det finns ett behov av årlig uppföljning av arbetet för att 
följa utvecklingen av cykel som hållbart transportmedel. För 
ökad kunskap och möjlighet att studera och analysera effekt-
samband är uppföljning och utvärdering av åtgärder och in-
satser viktiga.  Genom ett cykelbokslut går det att identifiera 
framtida behov som till exempel utredningar, analyser, ny 
infrastruktur eller insatser för att främja hela resan. Cykel-
bokslutet blir en nulägesanalys och sammanställning som 
tas fram årligen för att utgöra ett underlag för vidare arbete 
med cykelfrågorna.

Region Halland planerar att följa upp målet i ett årligt cykel-
bokslut som synliggör åtgärdernas effekter och arbetet med 
cykel i Halland. Uppföljning och utvärdering är ett viktigt 
underlag för att analysera framtida behov, synliggöra nya 
sträckningar samt inför nästkommande Regionala cykelplan 
för Halland. 

Områden som bland annat kommer lyftas i cykelbokslutet:

• Cykeltrafikens utveckling och cykelfrämjande åtgärder 

• Redovisning av trafiksäkerhets- och trygghetsåtgärder på 
det regionala cykelnätet och olyckor från STRADA 

• sammanställning av utvecklingen inom cykelturismen  

• mätning av nya cyklister vid en åtgärd  

• redovisning av insatser, kampanjer och dess effekter 

• uppföljning av antalet nya cykelparkeringar och cykelvä-
gar till prioriterade målpunkter
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Planering av infrastruktur
Den regionala cykelplanen är en viktig del av den regionala 
planeringen av infrastruktur. I detta kapitel redogörs det för 
hur prioriteringen av nya cykelsträckor gjorts för den Regio-
nala cykelplanen och varför prioriteringen ser ut som den gör. 

Det regionala målet är ”Ökad andel cykelresor i Halland till 
år 2029”. Den regionala cykelplanen redogör för strategiska 
insatser och vilka cykelvägsåtgärder som prioriteras på det 
statliga vägnätet för att kunna uppnå målet. 

Prioriterade åtgärder i 
cykelinfrastrukturen 
I arbetet med att ta fram de prioriterade objekten i planen 
har behov och brister kartlagts, prioriterats och tillgängliga 
resurser fördelats för planperioden.

På många platser i Halland går det redan utmärkt att ta sig 
fram med cykel, samtidigt som det på andra platser finns 
brister som hindrar människor från att kunna cykla. Vad 
som anses vara en brist i cykelinfrastrukturen kan variera 
utifrån vilka krav cyklisten ställer. För vissa individer funge-
rar det att cykla i vägrenen medan andra önskar separata cy-
kelvägar. Det finns därför ingen tydlig definition av vad som 
anses vara en säker och tillgänglig infrastruktur för cykel.

Regional cykelplan 2015 - 2025, innehöll en rad strategiska 
prioriteringar där hälsa, miljö och samhällsekonomi var 
några av de viktigaste. Dessa strategiska prioriteringar är väl 
inarbetade i den nya planen och utgör ett tydligt ramverk för 
vad samtliga aktörer tillsammans vill uppnå med de utvalda 
cykelobjekten. De nya cykelvägarna ska bidra till att stärka 
de utvalda fokusområdena i Regional cykelplan 2020 - 2029. 

Flera av fokusområdena uppfylls genom att anlägga ny sepa-
rat cykelväg. Det som är viktigt att ta hänsyn till i dessa priori-
teringsgrunder är vilka målpunkter som de föreslagna sträck-
orna gör tillgängliga och hur säkra sträckorna blir. Det är 
också viktigt att titta på hur de nya sträckorna kan bidra till att 
förbättra folkhälsan samt erbjuda ett hållbart färdmedelsval.

Processen för framtagande av sträckor
Region Halland, de halländska kommunerna och Trafikverket 
har tillsammans tittat på potentiella sträckor att prioritera i cy-
kelinfrastrukturen. Arbetet inleddes med att Region Halland 
skickade ut ett material som redogjorde för de kriterier som 
kommunerna skulle utgå ifrån när de skulle ta fram material 

och motivera objekt i respektive kommun. Utifrån de krite-
rier som togs fram så har det genom dialog med respektive 
kommun gjorts en helhetsbedömning för varje cykelsträcka. 
En sträcka har möjlighet att uppfylla flera kriterier, vilket är 
en fördel. Kommunerna fick i uppdrag att ta fram upp till tre 
sträckor per kommun som de ville prioritera under planperio-
den. I regel har fler än tre sträckor spelats in vilket tyder på att 
behovet av investeringar i regional cykelinfrastruktur är stort.

Viktiga underlag och bedömningar
Det finns material som är framtaget för att öka kunskapen om 
cykelns förutsättningar i Halland och var nya cykelvägar bäst 
behövs. Ett av dessa är cykelpotentialstudien som togs fram 
av Region Halland 2019. Den redogör var det finns potential 
för många att cykla till arbete och skola och utifrån potential-
studien går det också att utläsa var det idag saknas lämpliga 
vägar att cykla på. De kommunala gång- och cykelplanerna 
är underlag som också är viktiga att ta med i prioriteringen 
av nya cykelvägar längs regionalt vägnät. I planerna tydliggörs 
vilken ambition respektive kommun har kring utbyggnaden 
av cykelinfrastruktur. 

Kågessonmodellen är en annan modell som brukar använ-
das vid prioriteringen av sträckor mellan orter, för att se be-
hov och potential för cykling. Metoden ger underlag för att 
kunna bedöma när en cykelväg bör övervägas utifrån från 
hur långt avstånd det är mellan orterna och hur många invå-
nare som finns på respektive ort.

Fler perspektiv att väga in 
Utöver strategiska prioriteringar, underlag och analyser 
finns det flera andra perspektiv att lyfta in när cykelobjekten 
ska prioriteras. Vissa av perspektiven överlappar de strate-
giska prioriteringarna. Övriga perspektiv som det har tagits 
hänsyn till när cykelobjekten är:

• Miljö- och klimatpåverkan: Sträckan ska skapa möjlighe-
ter till minskad miljö- och klimatpåverkan genom att fler 
människor väljer cykel som färdmedel 

• Social hållbarhet: Sträckan ska skapa möjligheter för alla 
grupper i samhället att cykla

• Sammanhängande: Sträckan ska bidra till att det finns 
möjlighet att binda samman nya och gamla stråk för att 
skapa längre regionala stråk

• Skapa möjligheter för cykelturismen: Sträckan kan använ-
das av både vardags- och turistcyklisten
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,,Cykelplanering innehåller allt från åtgärder 
för förändrat beteende, drift och underhåll till 

nybyggnation av cykelbana

• Landsbygdsaspekter: Sträckan ska knyta ihop tätorter men 
även tätorterna med landsbygdens målpunkter

• Hela resan-perspektivet och mobilitetsåtgärder: Sträckan ska 
ge förutsättningar för en kombination av investeringar i 
infrastrukturen och steg 1- och 2-åtgärder. 

• Dagens förutsättningar av infrastrukturen för cykel: Nya 
sträckor ska prioriteras där många redan idag cyklar på be-
fintlig infrastruktur, men där en cykelväg kan vara lämplig 
utifrån exempelvis trafikflöden och hastighet på vägen.

Från planering till byggande
Planering och byggnation av en ny cykelväg är en process i 
flera olika steg som kan ha olika ledtider beroende på hur 
komplext och omfattande projektet är. Från planeringsstart 
till färdig cykelväg kan man räkna med att det tar minst två 
och ett halvt år. När ett projekt kan startas beror också på när 
det finns ekonomiskt utrymme i den regionala infrastruktur-
planen och hur kommunernas budgetar ser ut. Varje år finns 
det en ekonomisk ram som ska fördelas till olika projekt i Hal-
land vilket innebär att alla projekt inte kan byggas samtidigt 
utan får prioriteras och planeras på bästa möjliga sätt. Proces-
sen kan delas in i tre olika skeden som beskrivs nedan.

Åtgärdsvalsstudie
Planeringen av cykelväg börjar när det har identifierats en 
brist i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudien ska utifrån 
fyrstegsprincipen beskriva vilka typer av åtgärder som är 
möjliga för att lösa ett transportproblem och gör störst nytta 
utifrån satsade resurser. Oftast är det effektivt med en kom-
bination av åtgärder.

Planläggning
En cykelväg ska planeras enligt en särskild process som styrs 
av lagar och förordningar och som slutligen leder fram till 
en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur 
cykelvägen ska byggas och tidsåtgången för detta beror 
bland annat på projektets storlek, vilka undersökningar som 
krävs avseende mark och arkeologi, om det finns alterna-
tiva sträckningar, vilken budget som finns och vad berörda 
intressenter tycker. Under den här processen hålls samråd 

och dialoger med myndigheter, organisationer och berörd 
allmänhet för att få del av synpunkter. Cykelvägarna byggs 
enligt VGU-standard (vägars- och gators utformning).

Bygghandling
När vägplanen är klar görs det en bygghandling. Den inne-
håller främst tekniska beskrivningar med krav som gäller 
vägens funktion och framtida skötsel. Bygghandlingen fung-
erar som underlag för byggarbetet och innehåller också krav 
på försiktighetsmått och skyddsåtgärder. 

Åtgärder 2020–2029 
Åtgärderna i regional cykelplan finansieras i regel med 50 
procent regionala medel och 50 procent kommunala. I den 
regionala cykelplanen har kommunerna även möjlighet att 
prioritera objekt på statligt vägnät som man sedan finansie-
rar helt på egen hand. Avgränsningen för vilka sträckor som 
prioriteras i planen, oavsett hur de finansieras, är de sträckor 
som kommunerna och regionen planerar att kunna bygga 
under tidsperioden 2020 - 2029. 

I den regionala infrastrukturplanen ”Transportinfrastruktur 
för en hållbar utveckling i Halland, 2018 - 2029” finns 130 
miljoner kronor avsatta till cykelåtgärder där även åtgärder 
längs den nationella cykelturistleden Kattegattleden ingår. 
Med kommunal medfinansiering innebär detta att det finns 
260 miljoner kronor att använda till att utveckla gång- och cy-
kelvägnätet längs regionala vägar i Halland. Utöver potten för 
cykelåtgärder finns även en årlig summa statlig medfinansie-
ring till åtgärder på kommunalt vägnät, där även cykelvägar 
kan inrymmas. Kostnaden för att bygga cykelväg varierar uti-
från varje enskilt objekt men som schablonkostnad, efter dis-
kussion med Trafikverket Region Väst, används som underlag 
för denna cykelplan, 5 500 kr/löpmeter. Summan inkluderar 
då allt från inledande planering till driftsatt cykelväg.

Pågående projekt
Nedanstående projekt prioriterades i den förra regionala 
cykelplanen och beräknas vara färdigbyggda senast år 2021. 
Dessa objekt, samt några mindre åtgärder på Kattegattleden, 
gör att ca 70 av de 130 miljoner kronor som nu finns avsatta 
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för cykelvägar redan är intecknade:

• Lilla Tjärby - Tjärby , väg 585, Laholms kommun

• Harplinge - Haverdalsbro, väg 613, Halmstad kommun

• Vinberg - Bergagård, väg 703/154, Falkenbergs kommun

• Prästgårdsvägen i Torup, väg 728, Hylte kommun

• Buavägen - Limabacka, väg 850, Varbergs kommun

• Torkelstorpsvägen - Hanhalsvägen, väg 939, 
Kungsbacka kommun

Därutöver helfinansieras några sträckor av Kungsbacka 
kommun, bland andra Vallbyvägen, väg 934 och Kyrkoby 
Dalavägen - Säröleden, väg 956. 

En sträcka på Kattegattleden mellan Morup och Ås, i Fal-
kenberg respektive Varbergs kommun, planeras att byggas 
2020 och finansieras till hälften av kommunerna men med 
medfinansiering från nationell infrastrukturplan istället för 
den regionala planen.

Prioriterade objekt 2020–2029
De halländska kommunerna har lämnat inspel på ett flertal 
objekt till cykelplanen och har därefter prioriterat de åtgär-
der som redovisas här nedan högst. Trafikverket kommer i 
samarbete med regionen och kommunerna i nästa steg att 
paketera, projektleda och genomföra åtgärderna. 

Det finns även möjlighet att använda medel ur den regionala 
infrastrukturplanen till att skapa gång- och cykelkopplingar 
till kollektivtrafikens bytespunkter med hela resan i fokus. 
Vissa mindre cykelåtgärder ryms i andra insatsområden i 
regional plan, exempelvis i potten för trafiksäkerhet och i 
större vägprojekt.

Kungsbacka kommun
Sträcka: Anneberg - Lindome, Göteborgsvägen. Mellan 
Älvsåkersvägen – kommungränsen, väg 970.
Längd: 1 800 m
Beskrivning: Sträckan är en nödvändighet för att tillgodose 
en säker och gen förbindelse mellan Kungsbacka och Göte-
borg. Stråket är en del av det regionala stomcykelnätet runt 
Göteborg. Sträckan är även utpekad med hög prioritet i Tra-
fikverkets åtgärdsvalsstudie för cykel på nationellt vägnät, 
2015. Sträckans fortsättning i Mölndals kommun spelas även 
in av Västra Götalandsregionen.

Varbergs kommun
Sträcka: Träslövsvägen i riktning mot Hunnestad, väg 765, 
etapp 1.
Längd: 900 m

Beskrivning: Sträckan byggs ut i samband med utbyggnad 
av nytt bostadsområde i Östra Träslöv. Kopplar ihop huvud-
cykelvägen till Åkullaleden och skapar en genare väg ut mot 
Gödestad och Hunnestad. Sträckan har hög potential för ar-
bets- och skolpendling.

Falkenbergs kommun
Sträcka: Stensjö-Ugglarp, väg 610.
Längd: 2 700 m
Beskrivning: Sträckan är en del av Kattegattleden och har 
pekats ut utifrån bristande trafiksäkerhet och för att den ut-
gör en viktig länk i stråket mellan Halmstad och Falkenberg. 
Det finns redan en stor andel turismcykling på sträckan som 
med en säkrare utformning också öppnar upp för mer pend-
lings- och rekreationscykling.

Hylte kommun
Sträcka: Hyltebruk längs Järnvägsgatan/Hässlehultsgatan. 
Forumrondellen till Bruksgatan. Väg 871, etapp 1. Ytterli-
gare etapper på sträckan kan bli aktuella.
Längd: 500 m
Beskrivning: Ingår i huvudcykelled Rydöbruk - Hyltebruk 
i översiktsplanen. Cykelvägen ökar tillgängligheten till den 
prioriterade målpunkten vid resecentrum för regionbus-
sarna och kopplar till kollektivtrafiken. Hög potential för 
arbetspendling. 

Halmstad kommun
Sträcka: Holm – Göteborgsvägen i riktning mot Kvibille. 
Väg 612/601/678.
Längd: 5 200 m
Beskrivning: Etapp av sträckan Holm - Getinge, via Kvibille 
samhälle. Sträckan bör utredas vidare utifrån rimlig etapp-
längd och dragning.

Laholms kommun
Sträcka: Veinge - Hallaberg. Väg 548
Längd: 1 500 m
Motivering: Sträckan är en länk i cykelstråket mellan Laholm 
– Halmstad och stärker kopplingen mellan Genevad och Ve-
inge. Veinge är i förändring i och med att orten kommer att 
få ett stopp längs Markarydsbanan. Cykelvägen finns sedan 
tidigare med som en bristande länk i den kommunala cykel-
planen. Den kommer bidra till att bland annat öka möjlighet 
till skolpendling, öka trafiksäkerheten, folkhälsan, den sociala 
hållbarheten och även bidra till en levande landsbygd. 

Förslag till framtida objekt
Nedan redovisas förslag på framtida objekt. Åtgärder i den-
na lista kan bli aktuella för utbyggnad under perioden 2020 
- 2029, utöver de högst prioriterade åtgärderna.
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Objekt som inte kan inrymmas i regional cykelplan utifrån 
medelstilldelning och prioriteringsgrunder, är möjliga att fi-
nansieras till 100% av kommunerna.

Kungsbacka kommun
• Göteborgsvägen, Södra Rågelundsvägen - Lurendalsvä-

gen. Väg 845. 1,8 km.

• Varbergsvägen, Torpavägen - Ölmanäs Ringväg. Väg 939. 
7,2 km. Kan komma att etappindelas.

• Gåsevadholmsvägen, Klintåsvägen - Vallbyvägen. Väg 
932. 2,9 km.

• Västra Särövägen, Särö Lundaväg - Särö banvall. Väg 955. 
0,7 km

Varbergs kommun: 
• Löftaån - Lycketorpsvägen. Väg 845. 1,4 km. 

• Veddige - Derome, etapp 1 Ramstorp - Torstorp. Väg 41. 
1,1 km. 

• Bläshammar - G:a Varberg. Väg 845. 400 m. 

• Planskild passage vid Lindhovsrondellen. Väg 41. 

Falkenbergs kommun: 
• Heberg - Slöinge, med möjlig förlängning Slöinge - Ge-

tinge (stråket Heberg - Holm). Väg 601. 5 km. 

• Väg 154 Falkenberg - Ullared. Inga preciserade delsträckor.

• Vinbergs kyrkby - Vessigebro. Väg 700. 8 km.

• Stranninge - Glommen. Del av Kattegattleden. Väg 735. 
4 km.

Hylte kommun
• Hyltebruk längs Järnvägsgatan/Hässlehultsgatan. Etapp 2, 

Bruksgatan - tätortsport. Väg 871. 0,8 km

• Hyltebruk längs Järnvägsgatan/Hässlehultsgatan. Etapp 3, 
tätortsport – södra infarten/väg 26. Väg 871. 0,9 km.

• Unnaryd - Vallsnäs, väg 870, 0,9 km.

• Torup - Rydöbruk, väg 686, 2,3 km.

Halmstad kommun
• Göteborgsvägen - Kvibille skola, väg 634. 2 km.

• Kvibille – Vearp. Väg 634, 601. Km 6,1 km.

• Vearp - Getinge skola. Väg 601. Väg 676, 629. 1,7 km. 

• Längs väg 601. Kvibille-Getinge. 2,7 km. 

Laholms kommun
• Hasslöv – Östra Karup, väg 115, 2,5 km. (Finansieras till 

100 procent av kommunen) 

• Våxtorp – Sandvad, väg 24, 3 km

• Såghuset – Ysby, väg 259 och 530, 2,5 km.

Åtgärder på Kattegattleden 
- nationell cykelturistled
I cykelplanen finns sträckan Stensjö-Ugglarp i Falkenbergs 
kommun utpekad för utbyggnad under de närmaste åren. 
Det kan också bli aktuellt med en framtida sträckning av 
Kattegattleden över Suseån, där en broförbindelse med till-
hörande cykelvägar på östra respektive västra sidan utreds. 
Likadant finns tankar i Halmstad kommun om en ny drag-
ning av leden närmare havet, över Fylleån.

Falkenberg har även nämnt sträckan Olofsbo - Stranninge 
som ett framtida objekt på Kattegattleden.

Det kan också krävas vissa insatser för att göra leden mer 
trafiksäker. Bland annat har några korsningspunkter låg sä-
kerhet och det finns även andra förbättringar att göra för att 
skapa en attraktivare och säkrare cykelturistled. Vissa min-
dre omdragningar kan också bli aktuella.

Inspel av cykelobjekt till nationell 
infrastrukturplan
I Halland är de statliga vägarna E6, väg 25 och väg 26 na-
tionella vägar. Det innebär att åtgärderna på vägarna eller 
utbyggnad av cykelvägar längs med dessa vägar finansieras 
med medel från nationell plan för infrastruktur. Under hös-
ten 2014 gjorde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie om cyk-
ling på det nationella vägnätet, där man identifierade brister 
för cykelvägnätet i Halland. Det är främst längs väg 26 och 
E6:an som Trafikverket har identifierat avsaknad av cykelvä-
gar, med potential till en ökad andel arbets- och skolpend-
ling. Från Region Hallands del prioriteras nedanstående 
sträcka högst. 

Sträcka: Halmstad- Åled, väg 26, Halmstad kommun.
Längd: 8 km
Motivering: Sträckan är en felande länk i cykelvägnätet, i 
dagsläget finns koppling mellan Åled och Sennan, samt mel-
lan Sennan och Oskarström. Detta är ett prioriterat cykel-
stråk i Halmstads översiktsplan och ökar trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter. En cykelväg mellan Halmstad och 
Åled skulle främja arbetspendling, skolpendling, fritids- och 
serviceresor och rekreation med cykel. Sträckan har enligt 
cykelpotentialstudien en god potential. Åled är en utveck-
lingsort enligt översiktsplanen och det finns möjlighet att nå 
arbetsplatser i både Åled och Halmstad, samt i industriom-
rådet Kårarp, med cykel.
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   1(2) 

 

  Datum  
  2019-12-10  

    

   

Regional Cykelplan 2020-2029 
Region Halland översänder förslag till Regional Cykelplan 2020-2029 på remiss och 
ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen den 14 februari 
2020. 

 

Med Regional Cykelplan 2020-2029 vill Region Halland tydliggöra vägval, mål och 
prioriteringar för hur framtida cykelsatsningar kan användas som ett medel 
för att nå regionala utvecklingsmål. Cykelplanens fokus ligger på att utveckla cyklingen i 
Halland. I planen föreslås således allt ifrån beteende och attitydpåverkansinsatser till 
infrastrukturåtgärder.  
 
Ambitionen är att Regional Cykelplan 2020-2029 ska utgöra grunden för ett gemensamt 
halländskt cykelutvecklingsarbete. Ett arbete som handlar om att prioritera cykel som 
trafikslag på såväl regional som kommunal nivå för att öka cyklingen i hela Halland. 
 
Era synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas därför att ni vill delge 
oss dessa. Vi ber er särskilt om synpunkter på följande frågor: 
 

1. Finns förslag på andra eller justerade fokusområden och/eller insatser för att nå det 
regionala målet med ökad andel cykelresor i Halland till 2029?  

2. Är det några perspektiv som behöver lyftas mer i cykelplanen?  
3. Vad kan er organisation bidra med i förverkligandet av cykelplanen? 

 
Remissperioden pågår mellan 11 december 2019 – 14 februari 2020. 

 
Vi vill ha era synpunkter senast den 14 februari 2020 antingen via e-post till 
regionen@regionhalland.se eller till Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad, märk ert 
yttrande med Regional cykelplan 2020-2029. Vi ber er att i yttrandets inledning sammanfatta 
era synpunkter. 
 
Vid eventuella frågor, kontakta: Jan Törnell, jan.tornell@regionhalland, Desireé Sögaard, 
desiree.sogaard@regionhalland.se eller Erik Hansson, erik.hansson@regionhalland.se.  
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Sändlista 

Hylte kommun: kommunen@hylte.se 
Laholms kommun: kommun@laholm.se 
Varbergs kommun: ks@varberg.se 
Falkenbergs kommun: kontaktcenter@falkenberg.se 
Kungsbacka kommun: info@kungsbacka.se 
Halmstad kommun: direkt@halmstad.se 
Båstad kommun: bastads.kommun@bastad.se 
Mölndal stad: stad@molndal.se 
Göteborgs stad: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
Marks kommun: markskommun@mark.se 
Gislaveds kommun: kommunen@gislaved.se 
Ljungby kommun: info@ljungby.se 
Markaryds kommun: info@markaryd.se 
 
Västra Götalandsregionen: regionutveckling@vgregion.se  
Region Skåne: region@skane.se 
Region Kronoberg: region@kronoberg.se 
Region Jönköpings län: regionen@rjl.se 
 
Högskolan i Halmstad: registrator@hh.se 
Campus Varberg: info@campus.varberg.se 
Cykelfrämjandet: info@cykelframjandet.se 
Cykelfrämjandet Halmstad-Laholm: halmstad@cykelframjandet.se 
Cykelfrämjandet Varberg: varberg@cykelframjandet.se 
Svensk cykling: klas.elm@branschkansliet.se 
Länsstyrelsen i Halland: halland@lansstyrelsen.se 
Trafikverket Region Väst: trafikverket@trafikverket.se 
Friluftsfrämjandet Region Syd: regionsyd@friluftsframjandet.se 
Naturskyddsföreningen: remisser@naturskyddsforeningen.se 
Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se 
Boverket: registraturen@boverket.se 
Tillväxtverket: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 
Transportstyrelsen: kontakt@transportstyrelsen.se 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande: info@ntf.se 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 18

Remiss - Skogsstyrelsens gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn
Diarienummer: RJL 2019/3071

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till Skogsstyrelsen.
2. Att en koppling till skogsstrategin görs i yttrandet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till nya målbilder för god miljöhänsyn gällande kulturmiljöer. 
Remissen innehåller fyra reviderade och en ny målbild gällande 
kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar och en handledning till 
kulturmiljövården.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-15
 Förslag till yttrande daterat 2020-01-15
 Remiss: Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn 

– nya och reviderade målbilder

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att man i yttrandet kompletterar med en skrivning 
kopplad till den regionala skogsstrategin.
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MISSIV 1(1)

2020-01-15 RJL 2019/3071

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss: Skogssektorns gemensamma 
målbilder för god miljöhänsyn – nya och 
reviderade målbilder
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Skogsstyrelsen

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
nya målbilder för god miljöhänsyn gällande kulturmiljöer. Remissen innehåller 
fyra reviderade och en ny målbild gällande kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska 
lämningar och en handledning till kulturmiljövården.

Information i ärendet
Målbilderna har tagit fram i ett gemensamt arbete med representanter från 
skogsnäringen, skogsägare, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, 
Länsstyrelserna, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och 
specialister inom området. Målbilderna gäller, bebyggelselämningar, 
tjärframställningsplatser, kulturhistoriska stigar och vägar, översilningsängar och 
kulturmiljöer vid vatten. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-15
 Förslag till yttrande daterat 2020-01-15
 Remiss: Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn – nya 

och reviderade målbilder

Beslut skickas till
Skogsstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic 
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
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YTTRANDE 1(1)

2020-02-26 RJL 2019/3071

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Skogsstyrelsen
     
           

Remiss: Skogssektorns gemensamma 
målbilder för god miljöhänsyn – nya 
och reviderade målbilder
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Skogssektorns 
gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på de nya och reviderade målbilder för 
kulturmiljöer och övriga kulturhistoriska lämningar som har tagits fram. Region 
Jönköpings län vill understryka betydelsen av att god miljöhänsyn behöver 
balanseras med andra värden skogen bidrar med som produktion, besöksnäring 
och rekreation. 

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser positivt på det framtagna förslaget och att det sker en 
kontinuerlig uppdatering och översyn av målbilderna. Region Jönköpings län ser 
det som attraktivt för livsmiljön i länet att de kulturhistoriska lämningarna bevaras 
för framtiden.

Med hänvisning till den regionala skogsstrategin för Småland vill Region 
Jönköpings län understryka betydelsen av att god miljöhänsyn behöver balanseras 
med andra värden skogen bidrar med som produktion, besöksnäring och 
rekreation.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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 REMISS 1(1) 
 Datum 

2019-12-19 
 

  

 
 

Remiss om nya målbilder för god miljöhänsyn gällande 
kulturmiljöer 

Inom ramen för arbetet med målbilder för god miljöhänsyn remitterar 

målbildsförvaltningens samverkansgrupp härmed fyra reviderade samt en ny 

målbild gällande kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar, därutöver en 

enkel handledning till kulturmiljövården.  

Målbilder för god miljöhänsyn är skogssektorns gemensamma arbete och har 

framtagits i bred samverkan med representanter från skogsnäringen, 

skogsägare, Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer 

och specialister inom området. 

Målbilderna återfinns tillsammans med kommentarer och övergripande 

information om målbildsprojektet i bifogad rapport och gäller: 

• Bebyggelselämningar 

• Tjärframställningsplatser 

• Kulturhistoriska stigar och vägar 

• Översilningsängar 

• Kulturmiljöer vid vatten 

Yttrande 

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast fredagen 2020-02-07, 

svaren skickas med e-post till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 

Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn 

Kontaktpersoner (vid frågor) 

Mattias Persson (gruppsamordnare kulturmiljögruppen), Skogsstyrelsen 

mattias.n.persson@skogsstyrelsen.se 

Oskar Forsberg (ordföranden samverkansgruppen), Skogsstyrelsen 

öskar.forsberg@skogsstyrelsen.se 

Bilaga 

Remissversionen av rapporten Skogssektorns gemensamma målbilder - nya 

och reviderade målbilder för god miljöhänsyn – Målbilder för 

kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar 
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Skogssektorns gemensamma målbilder 
för god miljöhänsyn – nya och reviderade målbilder

Målbilder för kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar

RAPPORT 2019/21
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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, 
gällande Kulturmiljöer/Övriga kulturhistoriska lämningar. I de fall en målbild 
reviderats ersätter målbilden tidigare versioner av denna. Övriga målbilder 
tidigare publicerade i Skogsstyrelsens rapporter 5–2013, 12–2016 och 6-2019 som 
inte reviderats gäller fortsättningsvis. Faktablad för alla gällande målbilder finns 
samlade på http://www.skogsstyrelsen.se/malbilder 
 
Målbilderna är framtagna i en brett sammansatt arbetsgrupp och har före 
färdigställandet varit ute på remiss. 
 
Följande målbilder ingår i denna rapport. 
 

• Bebyggelselämningar (revidering) 
• Tjärframställningsplatser (revidering) 
• Kulturhistoriska stigar och vägar (revidering – tidigare benämnd 

Färdvägar och stigar) 
• Översilningsängar (revidering – tidigare benämnd Översilningsängar och 

Slåttermyrar) 
• Kulturmiljöer vid vatten (ny) 

Utöver målbilderna ingår också Enkel handledning till kulturmiljövården, en 
uppdaterad version (föregående från 2016). 
 
För varje målbild finns kommentarer till målbilden. Kommentarerna återfinns i 
bilagan och är till för att komplettera och tydliggöra varför målbilderna ser ut som 
de gör. Här beskrivs kort hur arbetsgruppen resonerat vid utformningen av 
respektive målbild. Kortare underlagsmaterial och vilka andra viktiga 
kunskapsunderlag som används kan också finnas beskrivet. Ytterligare 
kommentarer finns i bilaga 2 där det är redogjort för hur inkomna 
remissynpunkter har hanterats. 
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1 Målbildsarbetet 
I denna rapport presenteras nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, 
gällande Kulturmiljöer/Övriga kulturhistoriska lämningar. I de fall en målbild 
reviderats ersätter målbilden tidigare versioner av denna. Övriga målbilder 
tidigare publicerade i Skogsstyrelsens rapporter 5–2013, 12–2016 och 6-2019 som 
inte reviderats gäller fortsättningsvis. Faktablad för alla gällande målbilder finns 
samlade på http://www.skogsstyrelsen.se/malbilder 
 
I bilaga 1 finns kommentarer till målbilderna. De innehåller bakgrundsmaterial och är 
till för att möjliggöra djupare förståelse för varför målbilderna ser ut som de gör. Om 
en målbild reviderats beskrivs varför revideringen har gjorts och vad som ändrats. 
Här beskrivs hur arbetsgrupperna jobbat, tänkt och resonerat vid utformningen av 
målbilderna. Kortare underlagsmaterial och vilka andraviktiga kunskapsunderlag som 
används kan också finnas beskrivet. I bilaga 2 finns redogjort för hur inkomna 
remissynpunkterhar hanterats. 

1.1 Bakgrund  
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fick hösten 2010 regeringens uppdrag att 
utarbeta en kunskapsplattform om hur man kan uppnå en större måluppfyllelse när 
det gäller miljörelaterade mål för hållbart skogsbruk. Enligt 
uppdragsbeskrivningen skulle uppdraget fokusera på det brukade skogslandskapet 
och utgå från dagens nivå på skyddade arealer. I uppdraget ingick att beskriva 
utförandet av dagens skogsbruk i relation till beslutade mål avseende naturvård 
och miljö inom skogs- respektive miljöpolitiken samt beskriva möjliga orsaker till 
de brister som finns. Förslag på åtgärder för en bättre måluppfyllelse skulle 
redovisas. Uppdraget redovisades till regeringen den 30 april 2011 
(Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 2011).  
 
Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning var ett av fokusområdena i 
kunskapsplattformen och där identifierades ett antal problemområden. Det fanns 
en tydlig skillnad mellan skogssektorn och Skogsstyrelsen i målbild för vilken 
miljöhänsyn som bör uppnås. Skillnaden i synsätt avspeglade sig i respektive 
organisation/företagssystem för uppföljning av miljöhänsyn, vilket gjort att det 
fanns olika uppfattningar om vilken kvalitet miljöhänsynen höll. Uppföljningen av 
miljöhänsynen hade också kvalitetsbrister. Dessa kvalitetsbrister och skillnader i 
synsätt och uppföljningssystem tenderade att dominera varje samtal om 
miljöhänsyn, och hindrade därmed ett konstruktivt och framåtsyftande arbete.  
 
Denna problembeskrivning utgjorde den centrala problembeskrivningen som 
motiverade att Skogsstyrelsen tog initiativ till en utvecklad dialog om mål, 
lagkrav och metoder för uppföljning av miljöhänsyn under sommaren 2011, 
vilken kom att kallas ”Dialog om miljöhänsyn”.  
 
En del i projektet ”Dialog om miljöhänsyn” var att ta fram målbilder för god 
miljöhänsyn. Det gjordes i fyra arbetsgrupper inom områdena naturvård, mark och 
vatten, kulturmiljöer och friluftsliv och rekreation. Målbilderna redovisades i en 
rapport hösten 2013 (Skogsstyrelsen 2013). Föreliggande rapport är en direkt 
fortsättning på det arbete som påbörjades med dialogen om miljöhänsyn. 
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Utgångspunkterna, arbetssätt och stora delar av arbetsgrupperna är fortsatt 
desamma.  

Skogsstyrelsen har 2016 och 2017 på uppdrag av regeringen redogjort för hur 
arbetet med implementering av målbilderna fortlöpt hos myndigheten, branschen 
och hos andra intressenter (Skogsstyrelsen 2016, 2017). Uppföljningarna har visat 
att målbilderna har fått ett stort genomslag i skogsbruket. 2016 konstaterades att 
nästan alla de tjänstemän och entreprenörer som är aktiva vid föryngrings-
avverkning var utbildade om målbildernas innehåll och målbilderna fungerar som 
stöd i deras operativa arbete. Vidare har fastslagits att målbilderna lagt en mycket 
god grund för förbättring av miljöhänsynen och att myndigheten och skogsbruket 
har stor tilltro till och engagemang för målbildsarbetet. Skogsstyrelsen såg 2017 
att målbilderna är på god väg att etableras som norm i skogssektorns arbete med 
miljöhänsyn. Tillräckligt underlag har ännu inte funnits för att möjliggöra 
slutsatser om vilka effekter målbilderna gett i skogen.

1.2 Förvaltning av målbilderna 
Målbilderna förvaltas först och främst genom praktisk användning i skogen och i 
skogssektorns alla organisationer. Nationellt samordnas förvaltningen sedan 
hösten 2014 av en samverkansgrupp som ansvarar för utveckling av målbilderna 
och hur de kommuniceras. Samverkansgruppen ska verka för fortsatt dialog och 
samsyn i syfte att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen. Centralt för 
samverkansgruppen är att vårda ett gemensamt ägande av målbilderna.  
Samverkansgruppen har i uppdrag att:  

• Kartlägga behoven av att komplettera eller revidera målbilderna för god
miljöhänsyn. I denna kartläggning ingår att kartlägga revideringsbehov ur ett
användarperspektiv och att kartlägga om nya forskningsrön eller förändringar i de
politiskt beslutade målen ger anledning till att revidera målbilderna.

• Ta fram förslag på kompletterande eller reviderade målbilder.
• Ta fram förslag som utvecklar formen för målbilderna och hur de

kommuniceras (t.ex. i olika tekniska lösningar) för att öka målbildernas
användbarhet.

• Anordna nationella sammankomster, t.ex. exkursioner, för att kalibrera
uttolkningen av målbilderna och för att fånga upp behov av
vidareutveckling.

• Fånga upp och vidarebefordra behov av aktiviteter från Skogsstyrelsen
som syftar till att underlätta eller bidra till implementeringen av
målbilderna.

• Årligen ta fram en arbetsplan för vad samverkansgruppen avser att
genomföra under kommande år. Arbetsplanen ska innehålla kartlagda
behov av kompletteringar och revideringar, en prioritering mellan dessa
behov samt ge transparens i samverkansgruppens arbete.

Alla organisationer, företag och skogsägare ansvarar och äger själva frågan om 
den egna tillämpningen och implementeringen av målbilderna. 
Samverkansgruppen ska verka för att tillämpning och implementering underlättas 
men har inte rollen att koordinera detta.  
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Målbilderna ses kontinuerligt över avseende felaktigheter, detaljförändringar, 
form och kommunikation. Framtagning av nya målbilder och större revideringar 
görs av samverkansgruppen utsedda arbetsgrupper. 

1.3 Hur målbilderna tagits fram 
I denna rapport redovisas förslag på nya och reviderade målbilder för god 
miljöhänsyn framtagna inom ramen för förvaltningen av målbilderna. 
Målbildsutvecklingen har skett i en arbetsgrupp gällande för Kulturmiljöer/Övriga 
kulturhistoriska lämningar. 

Att medverka i en arbetsgrupp har möjliggjorts efter öppen anmälan och gruppens 
nuvarande utseende och sammansättning återspeglar de som velat deltaga. Vilka 
personer och organisationer som deltagit framgår av omslaget till denna rapport. 

Arbetet har bedrivits genom telefonmöten, workshops och exkursioner. De senare 
har genomförts i olika typer av miljöer även om alla delar av landet inte har 
kunnat besökas. Det har varit många och intensiva diskussioner i arbetsgrupperna. 
I december 2019 gick denna rapport ut på remiss till skogsbruket, myndigheter, 
kommuner och ideella organisationer. Synpunkter och kommentarer har 
bearbetats och till stora delar infogats i rapporten. 

1.4 Om målbilderna allmänt 
Arbetet med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn genomförs på grundval av 
det gemensamma sektorsansvaret och principen om frihet under ansvar. Det vill 
säga för att förverkliga skogspolitikens mål förväntas näringen (markägare och 
skogsbrukare) ta eget ansvar för, och bidra med, frivilliga insatser utöver de krav 
som ställs i lagstiftningen. Arbetet med målbilder har hittills begränsats till att i 
huvudsak omfatta god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder. Miljöhänsynen vid 
skogsbruksåtgärder är tillsammans med exempelvis formellt skydd och frivilliga 
avsättningar samt anpassningar av skogsbruksåtgärder, insatser som sammantaget 
verkar i riktning mot miljömålens uppfyllande. 

Målbilderna för god miljöhänsyn är avsedda att vara så konkreta att de är 
användbara i praktiskt skogsbruk och kan utgöra grund för utbildning, rådgivning 
och uppföljning av miljöhänsyn (specifikt målbilder för kulturmiljöer utgör i 
nuläget inte underlag för uppföljning). De tar i många fall upp samma företeelser 
som omnämns i föreskrifterna till 30 § SvL. I de fallen ligger skillnaden i att 
hänsyn med stöd av 30 § SvL ska rymmas inom intrångsbegränsningen, medan 
målbilderna främst tar sikte på god funktion och kan innebära omfattning och 
inriktning utanför lagens grundramar. 

1.5 Målbilder för god miljöhänsyn – kulturmiljöer 
Arbetsgruppen för kulturmiljöer har haft som syfte att, med fokus på övriga 
kulturhistoriska lämningar, till gagn för skogssektorn, ta fram målbilder för 
lämplig hänsyn till kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder, främst vid 
föryngringsavverkning. Målet har varit enhetlighet, förslag på arbetssätt och 
framtagandet av enkla definitioner. 
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2013 utkom de första 7 målbilderna om kulturmiljöer/-lämningar (Skogsstyrelsens 
rapport 5–2013): 

1. Röjningsrösen, hägnader och andra odlingsspår
2. Bebyggelselämningar
3. Färdvägar och stigar
4. Tjärframställningsplatser
5. Kolningsanläggningar
6. Lämningar efter äldre tiders renskötsel
7. Översilningsängar och slåttermyrar

2016 utkom 3 revideringar (Skogsstyrelsens rapport 12–2016), 
Odlingsspår/röjningsrösen, Kolningsanläggningar och Lämningar efter äldre 
tiders renskötsel. Vidare en ny målbild om Användandet av kulturstubbar, samt en 
Enkel handledning för kulturmiljövården. 

1.6 Övergripande om målbilderna för kulturmiljöer 
Några huvudpunkter som gruppen anammat och som kan ses som en viktig grund 
i synen på lämplig hänsyn och bra arbetssätt skulle enkelt kunna sammanfattas 
och komprimeras som följer: 

• Kulturmiljön är integrerad i traktplaneringen
• Rätt kompetens finns i hela skogsbrukskedjan (hos alla delaktörer)
• Rätt information överförs mellan alla led
• Lämningarna är fria från skador
• Lämningarna återbeskogas inte

Punkterna inbegriper det som utgörs av processen (de olika delaktörerna), dvs. 
inkluderande planering och information. Denna är delvis generell oavsett 
lämningstyp och är lika viktig oavsett under vilken lagstiftning lämningen vilar 
på. 

I samband med utgivandet av andra omgången målbilder publicerades externt, 
med Skogforsk som ansvarig, ett branschgemensamt arbete som tar fasta på den 
bakomliggande processen i skogsvårdskedjan, Hänsyn till forn- och 
kulturlämningar i skogsbruket – branschgemensamma riktlinjer. Materialet 
återfinns på https://www.skogforsk.se/nyheter/2016/nya-riktlinjer-for-hansyn-till-
forn--och-kulturlamningar/ Till detta dokument hänvisar målbilderna då det gäller 
det övergripande planeringsarbetet och informationsöverföringen. 

1.7 Struktur – äldre-, reviderade- och nya kulturmiljömålbilder 
Målbilderna omfattar de övriga kulturhistoriska lämningar vars hänsyn normalt 
lyder under Skogsvårdslagen. Fornlämningar som berörs måste samrådas med 
Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen, lämplig hänsyn grundas på myndighetens 
beslut i vart ärende.  

Målbilderna är praktiska sammanfattningar med mål och vägledning till god 
hänsyn i samband med skogliga åtgärder som berör kulturmiljöer. Råden i 
målbilderna innebär en generell hänsynsnivå vilken delvis förtydligar t.ex. 
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Skogsvårdslagen. Hänsynsnivån är tillika ofta jämförbar med 
certifieringsorganens krav (PEFC och FSC). En grundidé har också varit att 
hänsynsnivån ska vara så god att den till vissa delar är i standard med KML:s 
krav.  

Målbildernas är uppbyggda enligt likartade principer – grundprincipen är att alla 
lämningar har lika bevarandevärde. De inleds med en generell målbild, dvs. ett 
lämpligt hänsynsutfall och är därefter innehållande en kort beskrivning om vad 
målbilden åsyftar (vilka lämningar), hur ser de ut, var de är placerade och vad de 
har för signalfunktion, dvs. vad kan man hitta mer. Begreppet signalfunktion har 
hämtats från naturvården. I likhet signalerar en lämning ofta en annan och vice 
versa. T ex signalerar en brunn att en bebyggelselämning ofta finns i närheten osv. 
Signalfunktionen är viktig för att förhålla sig till hela kulturmiljön och sätta en 
lämning i sitt historiska sammanhang, inte sällan också kopplat till biologiska 
värden. Det sammantagna kulturhistoriska värdet ökar om hela lämningsmiljön 
kan bevaras eller skötas med minimala skador. 

Målbilderna finns för gängse förekommande kulturmiljöer och lämningstyper 
(grupper av lämningstyper) som vanligen påträffas i skogslandskapet.  
Målbilderna gäller oavsett om kulturmiljön är registrerad i en databas eller inte. 
Flertalet av landets lämningar är oregistrerade och stora geografiska områden är 
heller inte inventerade.  

Hänsynsråden i målbilderna är uppdelade utifrån lämningarnas komplexitet. En 
typ av hänsyn vid enstaka lämningar, en annan då lämningarna ligger i grupp eller 
omfattar större ytor. Målbildsdokumentens baksida innehåller en detaljerad 
målbildsanpassning i tabellform (matris) som tar fasta på hänsynen utifrån olika 
förhållanden.  

På baksidan finns en översiktsskiss för att förtydliga hänsynen i ett givet exempel. 

1.8 Lagstiftning och avgränsning 
Hänsynen till det skogliga kulturarvet regleras huvudsakligen av skogsvårdslagen 
(1979:429) (SvL) samt av kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Skogsstyrelsen 
har tillsynsansvar för övriga kulturhistoriska lämningar medan länsstyrelserna 
ansvarar för fornlämningar. 

Mer om lagstiftning, avgränsning och målbilder kan läsas i Skogsstyrelsens 
rapport 5–2013 http://www.skogsstyrelsen.se/malbilder. 

1.9 Nulägesbild - skaderisker i samband med skogsbruk 
Dagens skogsbruk når inte alltid upp till lagens krav då det gäller kulturhänsyn. 
Skador på kulturmiljöer kan vara svåra eller omöjliga att reparera eller återställa. 
Att undvika skador eller begränsa dessa vid skogliga åtgärder är viktigt för 
kulturmiljövården.  

Någon systematisk inventering som berör enbart övriga kulturhistoriska lämningar 
i skogen och effekterna av skogsbrukets påverkan finns inte, däremot görs årligen 
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en inventering av främst fornlämningar kopplade till skogsmark. Inventeringen 
som utförs av Skogsstyrelsen förkortas HK – Hänsyn till Kulturmiljöer. 

Av skogsbrukets påverkan framträder markberedning som den enskilt största 
skadefaktorn. Andra typer av skador orsakas av oaktsam körning vid olika 
skogsbruksåtgärder men också av nedrisning och plantering.  

Även indirekta skador uppstår ibland då träd kvarlämnas på eller nära en lämning 
varefter de vid t ex storm faller. De negativa effekterna av 2000-talets flera stora 
stormar har varit tydliga.  

Läs mer om HK-inventeringen och resultat, 
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/hansynsuppfoljning-
kulturmiljoer/ 
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2 Reviderade/nya målbilder för 
kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska 

lämningar 2019 
2.1 Bakgrund 
Sedan 2016 har arbetet för revidering av fyra äldre målbilder pågått och därutöver 
framtagande av en ny målbild. 

• Bebyggelselämningar (revidering)
• Tjärframställningsplatser (revidering)
• Kulturhistoriska stigar och vägar (revidering – tidigare benämnd Färdvägar och

stigar)
• Översilningsängar (revidering – tidigare benämnd Översilningsängar och

Slåttermyrar)
• Kulturmiljöer vid vatten (ny)

Utöver målbilderna har även en revidering av dokumentet Enkel handledning för 
kulturmiljövården skett. 

Som tidigare nämnts har framtagandet skett genom olika möten, workshops och 
exkursioner. Därutöver har erfarenheter av de äldre målbilderna och dess 
praktiska användning utvärderats, både hos myndigheter och hos skogliga aktörer. 
Olika former av utbildningsinsatser och kalibreringar har gett viktig feedback. 

Revideringarna syftar främst till att förtydliga hänsynen men även förbättra layout 
och språkbruk, också skapa enhetlighet. Hänsynsnivån är generellt densamma 
som i tidigare målbilder. Revideringarna har också tagit fasta på att differentiera 
hänsynen baserat på om det rör sig om enskilda lämningar eller komplexa 
strukturer. Även förtydliganden och ställningstaganden om möjliga 
konfliktsituationer mellan natur- och kulturmiljöhänsyn har tillkommit. 

2.2 Målbildsdokument, reviderade och nya 
Se kapitel 3-9 
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3 Bebyggelselämningar 

Bebyggelselämningar är rester efter fäbodar, torp och gårdar 
av olika slag med tillhörande husgrunder efter bonings- och 
uthus. Andra lämningstyper kan vara rester efter jordkällare, 
ängslador, sommarladugårdar samt byggnader efter olika 
verksamheter som skogs-, bergsbruk och renskötsel. Spåren 
vi ser idag är ofta knutna till mer varaktiga byggnadskon-
struktioner, från medeltid och framåt, med sten som grund. 
De vanligaste bebyggelselämningarna härrör från 17- och 
1800-tal och har ibland varit i bruk in på 1900-talet. 

Hur ser de ut
Byggnader kan ha olika form, struktur och funktion, vara 
enskilt placerade eller i grupp. Vanligen syns av bonings-
huset en överväxt hög efter den raserade murstocken. Inte 
sällan finns även en stensatt källardel/grop, en trappsten 
eller de större hörnstenarna i grunden.  

Var är de placerade
Bebyggelselämningar finns i hela landet. Historiken kring 
äldre byggnader, dess lämnings-strukturer och omfång, 
skiljer sig till viss del geo-grafiskt inom Sverige. Placeringen 
i landskapet bygger ofta på äldre tiders möjligheter till 
inkomst. OBS! Torp och fäbodar är ofta klassade forn-
lämningar vilket sentida bebyggelselämningar inte alltid 
är. Långt ifrån alla är registrerade.

Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
Till bebyggelselämningar hör ofta övergivna åkrar,  
röjningsrösen, hägnader och stenröjda ytor i form av träd-
gård, tomt, gårdsplan eller tun. Vidare kan finnas brunn 
eller kallkälla, väg och stig. På och omkring bebyggelsen 
kan även ett biologiskt kul-turarv vara bevarat; gamla 
kulturväxter, vård- och fruktträd samt buskar, t ex syrén.

Målbild efter föryngringsavverkning  
Bebyggelselämningar och andra tillhörande lämningsstrukturer är fria från kör- och markskador och 
täckande ris. Inga träd växer på eller i direkt närhet till lämningarna, med undantag av ett till bebyg-
gelsen tillhörande biologiskt kulturarv.
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Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

OBS. Fornlämnings-
klassade lämningar 

behandlas enligt  
länsstyrelsens beslut!

!För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:  
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Enstaka bebyggelse
lämning, med el. utan 
gårdstun/tomt2

Förröjning Träd som växer på lämningar röjs bort och riset avlägsnas. Växtlighet tillhörande det biologiska kulturarvet som 
växer mellan synliga lämningar ska sparas. 

Föryngrings-
avverkning

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Undvik körning på/intill 
lämningar. Vid behov av körning på/nära lämningar risas körvägen 
väl och därefter avlägsnas om möjligt risbädden, om det kan ske 
utan att skador uppstår. Undvik basvägar genom sammanhäng-
ande lämningsmiljöer. Träd med kulturhistoriska värden, t ex ham-
lade- eller vårdträd kvarlämnas. Hamling kan med fördel ske för att 
minska risken för omkullblåsning. Övriga naturvärdesträd ska tas 
bort om de riskerar att skada lämningar.

Synliga lämningsstrukturer, t ex sten-
mur, terrasskant, åkerhak och enskilda 
odlingsrösen hålls fria från träd, ris och 
körning. Träd med kulturhistoriska eller 
mycket höga biologiska värden kan 
kvarlämnas intill stenmur/odlingsröse.
På öppna ytor kan övriga naturvärdes-
träd sparas.

Kulturstubbar Markeras med 3 eller fler 
kulturstubbar som ställs 
2–5 m utanför lämning-
ens yttre kant.

Separat belägna lämningar (se exem-
pel ovan) kan märkas ut med lämpligt 
antal kulturstubbar 2–5 m utanför 
lämningens yttre kant.

Markbered-
ning och 
Plantering 

Rätt placerade kulturstub-
bar fungerar som hän-
synsgräns. Saknas dessa, 
eller är felaktigt placerade, 
gäller ca 5 m avstånd från 
lämningens yttre kant.

Som för enstaka lämning. Inkludera 
sammanhängande lämningsmiljö, 
t ex område med bebyggelseläm-
ningar som ligger nära varandra 
och gårdstun (se bild).   

Föryngra gärna utan markberedning 
eller med skonsamma metoder för 
bibehållen markstruktur och med hän-
syn till synliga lämningar/strukturer. 

Röjning och 
Gallring

Lämningar hålls fria från träd och ris. För körning gäller det-
samma som vid föryngringsavverkning (se ovan).
Närmast utanför lämning eller lämningsområde gynnas löv. 

Synliga lämningsstrukturer (se 
exempel ovan) hålls fria från träd, ris 
och körning.

Sammanhängande lämningsmiljö,  
t ex nära varandra liggande bebyggel-
selämningar och gårdstun, markeras 
med lämpligt antal kulturstubbar, 
ca 2–5 m utanför området. Separat 
belägna lämningar markeras enskilt.

Passerande 
av stenmur

Använd befintliga eller tidigare överfarter. Vid behov av passage använd trasigt parti och bygg på med ris/virke 
för att begränsa tryckskador. Som ett sista alternativ kan, efter dialog med Skogsstyrelsen, en öppning i sten-
muren göras. Avlägsna ris/virke i efterhand (om möjligt).

Yttäckande bebyggelse-
lämningar (flera), med 
tillhörande gårdstun/tomt2

Angränsande mindre 
åkerytor1 med ev. tillhö-
rande odlingsspår

Målbild

1 För angränsande stora områden med odlingslämningar se målbild för odlingsspår/röjningsrösen!
2 Tunet är bebyggelsemiljöns hjärta och avskiljs oftast genom avvikande växtlighet, markens profil, stenmur el. liknande.  
   Saknas tydlig avgränsning av tun hålls ett avstånd till bebyggelse på ca 10 meter. 

Gårdstun/tomt
Bebyggelselämning

StenmurKulturstubbe

Åkerhak/ 
Terrasskant

Hänsynsyta

Hänsynsyta
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4 Tjärframställningsplatser 

il
lu

s
t

r
a

t
io

n
 b

o
 p

e
r

s
s

o
n

Tjärframställningsplatser är lämningar efter framställning av 
tjära, vidareförädling av tjära eller närbesläktade produkter, t 
ex beck. Tjära har tillverkats sedan äldre järnålder och har 
tidvis varit en betydande inkomstkälla, också för export.

Hur ser de ut
Tjärframställningsplatser kan ha olika utseende. Vanliga 
typer är tjärränna, tjärdal och tjärgrop. Tjärrännan hittas i 
södra Sverige på sluttande mark i form av en nedsänkt ränna, 
normalt grävd, i vissa fall stensatt, någon gång med 
förslaggad botten.  Rännan avslutas med en mindre 
stenkonstruktion och en grop för uppsamling. Tjärdalen är 
oftast nedgrävd i en sluttning. Den framstår som en rund 
grop med en öppning/ränna i sin lägsta punkt och en grop 
för uppsamling. Tjärgropen, som är utan tappningsränna, 

dateras till förhistorisk tid. Ytterligare lokala varianter före-
kommer. Ibland återfinnes stelnad tjära i botten eller rester 
efter kolstybb på eller nära intill lämningen.

Var är de placerade
Tjärframställningslämningar återfinns i skogsmark i stora 
delar av landet och är ofta fornlämningar. 

Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer Vanligen 
ligger lämningarna ensamma medan tjärgropar ofta 
uppträder parvis. Från senare delen av 1800-talet och 
första delen av 1900-talet finns exempel på omfat-tande 
tjärframställning i tjärfabriker. Lämningarna kan bestå av 
husgrunder, ugnsrester, stubbrytnings-gropar, stubbupplag 
och järnvägsräls.

Tjärframställningsplatser
Målbild efter föryngringsavverkning  
Lämningarna är fria från kör- och markskador och från täckande ris. Inga träd växer på eller i direkt 
närhet till lämningar. 
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friluftsliv och rekreation

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

OBS. Fornlämnings-
klassade lämningar 

behandlas enligt  
länsstyrelsens beslut!

!För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:  
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Enstaka lämningar, inkluderat 
tillhörande gropar

Förröjning Träd som växer på lämningar röjs bort och riset avlägsnas.

Föryngrings-
avverkning

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Undvik körning på/intill lämningar.  

Kulturstubbar Markeras med 3 eller fler kultur-
stubbar som ställs 2–5 m utanför 
lämningens yttre kant.

Lämningar som ligger närmre än 20 m ifrån var-
andra bör betraktas som en enhet. Kulturstub-
bar placeras 2–5 m utanför lämningsområdet.

Markbered-
ning och 
Plantering 

Röjning och 
gallring 

Rätt placerade kulturstubbar fungerar 
som hänsynsgräns. Saknas dessa, eller är 
felaktigt placerade, gäller ca 5 m avstånd 
från lämningens yttre kant.

Samma som för enstaka lämningar. Mark-
beredning bör inte ske mellan lämningar om 
avståndet understiger 20 m. 

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Ingen körning på/intill lämningar.  

Yttäckande lämningar, flera 
tjärframställningsplatserMålbild

Ovan bilder på olika typer av tjärframställningsplatser. T.v. stensatt tjärränna belägen i backe. Foto Göran Lundh. T.h. Norrländsk tjärdal. 
Foto Västerbottens Museum. 
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5 Kulturhistoriska stigar och vägar 

Stigar och vägar har alltid fungerat som förbindelselänkar 
mellan platser där människor bott och verkat. Från arbetet vid 
gruvan, kolmilan, de olika odlings- och slåttermarkerna och till 
kyrkan. Platsnamn på kartan kan berätta om äldre vägnät, t ex 
pilgrimsvägar. Inte sällan följer nutida vägar äldre tiders sträck-
ningar. Exempel på lämningar är; kärrväg, vinterväg, landsväg, 
banvall efter järnväg.

Hur ser de ut
Många stigar/vägar kan vara svåra att upptäcka.  De syns i 
dag som en avvikelse i växtligheten, en fördjupning i markni-
vån, en stenfri yta i en annars stenfylld omgivning eller med 
stensatta delar genom fuktig mark. Många färdvägar används 
fortfarande, mer eller mindre frekvent.

Var är de placerade
Rester efter stigar/vägar återfinns som kortare sträckor 
i anslutning till där man vistats. Vägarna sökte sig fram 

genom skog och odlad mark på väldränerat underlag, på 
åskrön, hällmark eller längs ett skogsbryn.  
Ofta tog man omvägar runt sumpmarker och vattendrag 
eller så korsade man dessa på smalaste stället, vilket gett 
de gamla vägarna deras karakteristiska slingrande linjefö-
ring. Stigar och ridstigar på löst underlag utvecklades till 
hålvägar, vägar som genom nötning och erosion fördju-
pats. Så småningom förbättrades de viktigaste stigarna 
med grusfyllning och breddades till vagnsbredd.

Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
Väghållningsstenar, milstenar och vilstenar är vanliga 
lämningar intill stigar/vägar. Ofta har dessa ristningar 
med figurer, initialer och årtal.  Även ristade träd före-
kommer, liksom offerkast/ högar av ris eller sten. Sten-
satta broar och vägbankar är också vanliga. Historiska sti-
gar och färdvägar som ännu används har ett högt socialt 
värde (se målbilder om rekreation).

Kulturhistoriska stigar och vägar 

Målbild efter föryngringsavverkning  
Stigar/vägar är fria från kör- och markskador och från täckande ris. Inga träd växer på eller i direkt 
närhet på tillhörande lämningar.  
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friluftsliv och rekreation

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Stigar och vägar/linjeobjekt

Förröjning 

Föryngrings-
avverkning

Röj bort träd och buskar som begränsar stigens/
vägens synlighet eller användbarhet.

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Ingen körning 
på sträckningen.  Begränsa eventuella överfarter till så få 
ställen som möjligt och risa dessa vid behov alternativt 
bygg överfart, om det kan ske utan att skador uppstår. 
Träd med kulturhistoriska spår, naturvärdesträd, t ex 
rönn, sälg, hassel och enstaka träd som bedöms mycket 
stormfasta kvarlämnas. Hamling eller topphuggning kan 
med fördel ske för att minska risken för omkullblåsning.

Träd och buskar som växer på lämningar röjs 
bort och riset avlägsnas.

Kulturstubbar

Träd som växer på lämningar huggs bort och riset 
avlägsnas. 

Markberedning 
och plantering

Rätt placerade kulturstubbar fungerar som hänsynsgräns. Saknas dessa, eller är felaktigt placerade, gäller ca 
5 m avstånd från lämningens yttre kant. OBS! Till skillnad mot andra lämningstyper bör kulturstubbar placeras 
nära stigen/vägen (se ovan). Det är viktigt att en zon utanför, ca 2-5 meter hålls fri från markberedning.

Bind ihop stig/väg med angränsande lämnings-
typer med lämpligt antal kulturstubbar. Dessa 
placeras ca 2–5 m utanför (se bild nedan).

Röjning och 
Gallring

Håll stigar/vägar och lämningar fria från ris och träd.  Begränsa eventuella överfarter till så få ställen som 
möjligt och risa dessa vid behov alternativt bygg överfart, om det kan ske utan att skador uppstår.

Angränsande lämningstyper t ex vägmärke, 
vilsten, offerkast, ristning/blecka, rösad  
högstubbe och bro

Målbild

Linjeobjekt såsom stigar/vägar markeras med kultur-
stubbar längs med sträckningen. Markera särskilt tydligt 
då stigen/vägen ändrar riktning. För att upprätthålla/
lätt återfinna stigen, i de fall den fortfarande används, bör 
kulturstubbarna placeras nära/invid stigen/vägen.

OBS. Fornlämnings-
klassade lämningar 

behandlas enligt  
länsstyrelsens beslut!

!För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:  
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Kulturstubbe

Milsten

Stig/Väg

Hänsynsyta
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6 Översilningsängar 

Översilningsängar
Översilningsäng är en lämning efter en på konstlad väg 
översilad naturlig ängsmark där vattnet i återkommande 
perioder sakta och oavbrutet fick rinna. Oftast slut-
tar marken något. Översilningen medförde en naturlig 
gödslingseffekt och skördevolymen av vinterfoder ökade 
kraftigt genom sådan konstgjord bevattning. Översil-
ningsängen har ofta återgått till att bli skogsmark – an-
vändningen försvann successivt under tidigt 1900-tal  
och spåren av dem och tillhörande lämningar varierar i 
omfattning. Den ska inte förväxlas med slåttermyr (mad/
våtäng) som är en plan våtmark som nyttjats för höslåtter. 
Även om många slåttermyrar har vuxit igen är de sällan 
berörda av skogsbruk.  

Hur ser de ut
Översilningstekniken innebar att vattnet leddes från 
bäckar och sjöar fram till de naturliga ängsmarkerna. 
Genom mindre bevattningsrännor/silfåror, fördelades 
vattnet ut över ängsmarken. De lämningar som idag 

återfinns består ofta av olika varianter av diken, kanaler 
och fåror, förutom själva ytan eller området som slogs. 
Ibland återfinns även rester efter fördämningar, vallar 
och dammluckor. Biologiska spår, såsom avvikande gräs-
arter, örter och lövträd, arter som förr gynnats av hävdad/
öppnare mark, kan indikera på tidigare förekomst av 
översilningsängar. 

Var är de placerade
Översilningsängar, vilka oftast ligger på fastmark, har 
funnits i hela landet men återfinns idag framförallt i 
de norra delarna. Öppna områden i skogen eller gamla 
platsnamn kan ge en fingervisning om äldre tiders över-
silningsängar.

Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
Intill en översilningsäng, men också i anslutning till den 
blötare slåttermyren, kan det finnas spår av lador, hässje-
virke, hövägar, klövjebroar eller övergivna redskap. 

Målbild efter föryngringsavverkning  
Lämningarna är fria från kör- och markskador och från täckande ris. Inga träd växer på eller i direkt 
närhet till lämningar.
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friluftsliv och rekreation

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Enstaka lämning (tillrinnings- och avrin-
ningsdike, dammlucka, dammvall, m.fl.)

Den tidigare öppna ängsmarken

Förröjning 

Föryngrings-
avverkning

Träd som växer på lämningar röjs bort och 
riset avlägsnas.

Betraktas som vanlig skogsmark med gene-
rell hänsyn.

Betraktas som vanlig skogsmark med gene-
rell hänsyn.

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. 
Undvik körning på/intill lämningar. Vid 
linjeobjekt begränsa eventuella överfarter 
till så få ställen som möjligt och risa dessa 
väl. Vid behov broa/bygg kavelbro.

Kulturstubbar

Markberedning 
och plantering

Röjning och 
Gallring

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. 
Undvik körning på/intill lämningar.  

Markeras med lämpligt antal kulturstubbar 
som ställs 2–5 m utanför lämningar.

Inga kulturstubbar ställs.

Målbild

Rätt placerade kulturstubbar fungerar 
som hänsynsgräns. Saknas dessa, eller är 
felaktigt placerade, gäller ca 5 m avstånd 
från lämningens yttre kant.

Föryngra gärna utan markberedning eller 
med skonsamma metoder för bibehållen 
markstruktur. 

Vanlig miljöhänsyn tas.

OBS. Fornlämnings-
klassade lämningar 

behandlas enligt  
länsstyrelsens beslut!

!För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:  
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Kulturstubbe

Dammvall/Dammlucka

Dammvall/Dammlucka 
och tilloppsdike/kanal 

Silfåror/Diken

Översilningsäng

Hänsynsyta
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7 Kulturmiljöer vid vatten 

Vatten har alltid varit betydelsefullt för människan. Vat-
tenvägar och vattenmiljöer har fungerat som kommuni-
kationsleder och för transporter, som rörelsekraft eller 
resurs vid bevattning, jakt och fiske. Människan har på 
olika sätt utnyttjat vatten-miljöer och försökt styra dem, 
därav har olika spår i dess närområden uppstått.

Hur ser de ut
Kulturmiljöer vid vatten innefattar bl. a broar, såg-, 
kvarn-, järnbruks- och flottningsmiljöer med tillhörande 
bebyggelselämningar (t ex grunder efter hyttor och flot-
tarkojor). De flesta lämningar är konstruerade av sten i 
olika strukturer och storlek. Ibland består de av eller är 
kompletterade med trä. Flottningsleder har inneburit 
att man rätat eller stensatt fåror, eller byggt träkon-
struktioner, vid besvärliga passager. Till kvarnfall och 
sågdämmen finns tillhörande rännor och dammvallar 

av grus och sten. Intill sjöar och vattendrag kan hamn-
konstruktioner eller fiskerianordningar hittas, oftast av 
sten.
I synnerhet inom det samiska lämningsområdet finns 
spår efter förvaringsplatser (gropar) intill vattendragen - 
se målbild för Lämningar efter äldre tiders renskötsel.

Var är de placerade
Dessa lämningstyper återfinns spridda i hela landet. I 
vissa fall kan vattenanknutna lämningar förekomma på 
numera torrlagd mark.

Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
En mängd olika lämningstyper, baserat på arbete och 
bomiljö, kan finnas i närheten. Vattenmiljöer är också 
viktiga för naturvården - se målbild för Kantzoner mot sjöar 
och vattendrag.

Kulturmiljöer vid vatten

Målbild efter föryngringsavverkning  
Lämningarna är fria från kör- och markskador och från täckande ris. Inga träd växer på eller i direkt 
närhet till lämningar. Undvik åtgärd inom kantzon om det finns risk för allvarliga körskador.
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Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Enstaka lämningar (t ex lämning efter Kvarn och bro) samt andra typer av yttäckande 
lämningar och linjeobjekt (t ex stensatt dike, dammvall och flottningsanläggning/-led)

Förröjning 

Föryngrings-
avverkning

Träd och buskar som växer på eller i direkt närhet till synliga lämningar röjs bort och riset avlägsnas, gäller 
även inom kantzon mot vatten.

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Undvik körning på/intill lämningar.

Inom kantzon mot vatten*: 
Alla träd på eller i direkt närhet till lämningen huggs bort och riset avlägsnas. Vid stor risk för stormskador ta 
bort träd som kan falla över lämningen. 
OBS! Finns risk för allvarlig körskada lämnas lämningen orörd.

Kulturstubbar

Markberedning 
och plantering

Röjning och 
Gallring

Lämningar hålls fria från träd och ris. Undvik körning på eller i direkt närhet till lämningar.

Inom kantzon mot vatten:  
Alla träd på eller i direkt närhet till lämningar huggs/röjs bort och riset avlägsnas. Undvik körning på eller 
i direkt närhet till lämningar.
OBS! Finns risk för allvarlig körskada lämnas lämningen orörd.

Markeras med 3 eller fler kulturstubbar som ställs 2–5 m utanför lämningens yttre kant. 

Målbild

Rätt placerade kulturstubbar fungerar som hänsynsgräns. Saknas dessa, eller är felaktigt placerade, gäller 
ca 5 m avstånd från lämningens yttre kant.

Inom kantzon mot vatten:
Med anpassning minst 5–10 meter ifrån lämningens yttre kant. Se målbild för Hänsyn till vatten vid be-
ståndsanläggning.

OBS. Fornlämnings-
klassade lämningar 

behandlas enligt  
länsstyrelsens beslut!

!För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:  
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Kvarnlämning

Kulturstubbe

Kulturstubbe

Dammvall

Kantzon mot vatten, 
anpassad bredd enligt 
målbild Kantzoner mot 
sjöar och vattendrag.

Äldre stenbro

*Med kantzon avses zonen närmst vattnet, med eller utan träd/buskar. Kantzonens funktion är betydelsefull för vattnets värde!

Hänsynsyta
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8 Enkel handledning till kulturmiljövården 

Fornlämning eller övrig kulturhistorisk 
lämning?
Den som planerar eller utför ett arbete är enligt lag 
skyldig att ta reda på om någon fornlämning eller annan 
kulturlämning berörs. 

Fornlämningar är lämningar efter människors verksam-
het under forna tider. De ska ha tillkommit genom äldre 
tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Dessutom ska de 
ha tillkommit före 1850. 

Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
(KML). Detta gäller även de som inte är registrerade. 
Länsstyrelsen är ansvarig myndighet.

Övriga kulturhistoriska lämningar är också varaktigt 
övergivna lämningar av människors verksamhet. Dessa 
har normalt kommit till efter 1850. Då gäller Skogsvårds-
lagen (SvL). Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet. 

1850 ett viktigt årtal
Många lämningar av en viss typ kan vara tillkomna såväl 
före som efter 1850 och i det enskilda fallet vet man 
sällan något om den exakta dateringen. Då merparten 
av lämningar av viss typ kan antas höra hemma inom ett 
visst tidsspann görs i praktiken en generaliserad datering 
för hela lämningstypen som sådan. Riksantikvarieämbetet  
RAÄ  har tagit fram Lämningstyplistan för vilka lämningar 
som är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. T 
ex säger man att torplämningen ska klassas som fornläm-
ning då en större del av torpen kan antas ha byggts före 
1850. På samma sätt ska kolbotten efter res- och liggmila 
klassas som övrig kulturhistorisk lämning om vi inte kan 
anta att den tillkommit före 1850. En stående byggnad 
med tak och väggar kan aldrig betraktas som fornläm-
ning eller övrig kulturhistorisk lämning oavsett när den 
uppfördes. 

Tillstånd enligt KML
Åtgärder som berör en fornlämning och som påverkar 
marken eller det som finns under marken, kräver tillstånd 
av länsstyrelsen. Det gäller t.ex. vägbyggnation, skyddsdik-
ning, stubbskörd, markberedning, plantering, askåterfö-
ring och gödsling. Att röja, gallra och föryngringsavverka 
skogen kräver normalt inget tillstånd under förutsättning 
att lämningen inte riskeras att skadas. En normal rutin är 
att avverkningsanmälan som berör fornlämning skickas in 
till Länsstyrelsen.

När tillstånd ges medför detta i regel vissa villkor om 
hur åtgärder får utföras. 

Till en fornlämning hör ett så stort område som be-
hövs för att bevara fornlämningen. Detta område kallas 

fornlämningsområde och har samma skydd som fornläm-
ningen. Länsstyrelsen bestämmer hur stort detta område 
är. I samband med skogsbruksåtgärder kan länsstyrelsen 
komma att ställa villkor på hela eller del av fornlämnings-
området. Man kallar då detta för villkorsområde. 

SVL, målbilder och hänsynsnivå
Enligt Skogsvårdslagen ska skador till följd av skogs-
bruksåtgärder undvikas helt eller begränsas i anslutning 
till övriga kulturhistoriska lämningar. Samtidigt säger 
man att skyddet inte avsevärt får försvåra skogsbruket. I 
de flesta fall är lämningarna så pass begränsade i storlek 
att de mycket sällan medför några större svårigheter att 
skydda dem. 

Målbilderna för god miljöhänsyn gäller enbart övriga 
kulturhistoriska lämningar och är ingen lagnivå. De ger 
vägledning om en lämplig hänsynsnivå vid planering och 
genomförande av skogsbruksåtgärder i produktionsskog. 
Målbilderna är något att sträva efter och ska användas 
anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar.

Allas vårt gemensamma ansvar
Ansvaret för forn- och kulturlämningar delas av alla. Detta 
gäller för såväl privatpersoner, markägare, företag som 
myndigheter. Den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador undviks eller begränsas. Markägaren har 
också ett särskilt ansvar att se till att ombud och entrepre-
nörer har nödvändig information. 

För att kunna ta en bra hänsyn till kulturvärden är det 

Enkel handledning till kulturmiljövården
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  friluftsliv och rekreation

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

nödvändigt att ha tydliga rutiner. Dessa ska finnas inom 
och mellan alla delar av skogsbrukskedjan (processen) 
liksom mellan skogsbruket och myndigheterna. Mer infor-
mation finns i dokumentet, framtaget gemensamt av flera 
aktörer inom skogsbranschen: Hänsyn till forn- och kultur-
lämningar i skogsbruket - branschgemensamma riktlinjer.  

Biologiskt kulturarv och signalfunktioner

Intill äldre bebyggelselämningar finns ofta kulturväxter 
såsom hamlade träd, vårdträd, syren, fruktträd, liljor med 
mera. Det kallas det biologiska kulturarvet och omfattas av 
hänsynsreglerna i Skogsvårdslagen. Många gånger kan det 
biologiska kulturarvet hjälpa till att identifiera bebyggelse-
platser. 
Lämningar har ofta en signalfunktion som indikerar att 
något annat kan finnas. Det gäller inte bara det biologiska 
kulturarvet. En brunn signalerar en trolig bebyggelseläm-
ning i närheten, en kolbotten en kolarkojgrund osv.

Hur vet jag vad som finns
En viktig källa till forn- och kulturlämningar är Kultur-
miljöregistret/Fornsök. Här finns de kända lämningarna 
registrerade.

Samma register kan hittas via Skogsstyrelsens Mina 
sidor och Skogens Pärlor, här återfinns även Skog & His-
toriaregistret. Ladda gärna ner webbappen Skogens Pärlor 
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/
webbappar-for-mobil-och-surfplatta/) till din telefon som 
nås via Skogsstyrelsens hemsida. Därutöver kan det finnas 
lokala register hos t.ex. hembygdsföreningar, många av 
dessa har gjort torpinventeringar. 

Även om databaserna innehåller många lämningar är det 
fortfarande mycket som saknas. Uppskattningsvis är ca 75 
% av skogsmarken inte tillräckligt inventerad. 

En oregistrerad lämning är tillika skyddad och ska beva-
ras och hanteras på samma sätt som en registrerad lämning. 

Rapportera gärna nyfynd till Länsstyrelsen eller läns-
museet och låt informationen om en hittad lämning föras 
in i skogsbruksplanen eller i ett internt register.

Riksantikvarieämbetet KMR (Fornsök)
https://app.raa.se/open/fornsok/

Skogsstyrelsen 
Mina sidor eller Skogens pärlor 
www.skogsstyrelsen.se

Nyttiga länkar och lästips
Lantmäteriet: historiskakartor.lantmateriet.se  

Riksarkivet/SVAR: www.sok.riksarkivet.se  

Skogforsk m fl: www.skogskunskap.se

Det samiska kulturlandskapet: www.gaaltije.se 

 Marie Emanuelsson, Skogens biologiska kulturarv (pdf) 

Evald Gustavsson m.fl, Kulturmiljövård i skogen

 Lars Kardell, Svenskarna och Skogen, del 1 och 2

Fäbodar och fäbodskogar: Biologiskt kulturarv i 
nordliga skogar:  
http://_samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3342 

Kulturarv i gammelskog:  
https://www.vbm.se/utforska/arkeologi/

 Generella hänsynsråd 
Nedan följer några allmänna förslag till hänsyn och 
insatser som med fördel kan införlivas i företagens 
och myndigheternas olika rutiner och policyer. 
Dessa gäller generellt alla typer av övriga kulturhis-
toriska lämningar och i många fall även för fornläm-
ningar. För detaljhänsyn hänvisas till målbilderna!

1. God och relevant kompetens om kulturmiljöer
hos alla aktörer och genom hela processen, från
bestånds-etablering till föryngringsavverkning.

2. Bra kartunderlag (GIS-system), skogsbruksplan
och planeringsunderlag. Informationen, t ex från
berörda myndigheter eller från markägare, följer
med i processen från start till mål. Maskinförare
i samtliga led ska få tydlig information om de
kulturmiljöer som berörs och vilka villkor och
hänsyn som gäller.

3. Gemensam och lättförståelig terminologi i be-
slut, meddelande eller råd. 

4. Kontakta gärna Länsstyrelsen eller Skogsstyrel-
sen vid tveksamheter.

Under avverkningsprocessen och efter;

1. Gör fältplaneringen i god tid innan avverkning, 
helst på barmark. Lämningar bör om möjligt
markeras.

2. Planera basvägar, virkesupplag och risvältor så
att forn- och kulturlämningar inte skadas. Var
även uppmärksam på intilliggande områden där
det också kan finnas lämningar.

3. Känsliga miljöer kan kräva avverkning vid bra
bärighet.

4. Ta bort alla träd på lämningen och undvik nedris-
ning.

5. Dra inte träd över lämningar. Träden kan skada
lämningen, t.ex. rubba stenar.

6. Ställ alltid kulturstubbar, antal efter behov så att
lämningen blir tydligt kringgärdad.

7. Vid markberedning, se till att utföraren nås av
tidigare information.

8. Använd gärna grönrisplantering utan markbe-
redning där det är möjligt, i känsliga och kom-
plexa miljöer.
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Bilaga 1. Kommentarer till rapportens 
medföljande målbilder 
Kommentarer målbild Bebyggelselämningar 
Målbilden bebyggelselämningar ersätter tidigare målbild med samma namn. 

Naturvård kontra kulturmiljövård 
Efter några år av praktisk användning av tidigare version har det framkommit 
flera önskemål och några befogade frågeställningar har uppstått. En vanligt 
förekommande fråga har varit hur man prioriterar mellan naturvård och 
kulturmiljövård, t ex mellan naturvärdesträd som växer i eller nära lämning och 
själva kulturmiljövärdet. Gruppens arbete har mynnat i en generalisering där alla 
växande träd ska bort och därefter görs eventuellt en anpassning (t ex hamling 
eller topphuggning för att minska riskerna) utifrån lämningens eller 
lämningsområdets omfång. Naturvärdesträd som står på sådant sätt att de inte kan 
skada lämning, orsaka rotsprängning, att de faller på eller skapar rotvälta som 
skadar, kan lämnas. Praktiskt får man tillämpa reglerna utifrån lokala 
förhållanden, t ex beakta stormrisker osv., men också andra miljömässiga värden. 
Grundprincipen är att ett naturvärde kan återskapas, en förstörd lämning är svårare 
att återskapa. Som ett exempel utgör biologiska kulturarv, t ex vårdträd och andra 
kulturväxter, sällan en fara för lämningen då dessa från början varit placerade en 
bit ifrån. 

Ett dilemma är de växande trädens estetiska värden och att de i vissa fall kan 
kännas avvikande från kringliggande miljö och därmed ge kulturmiljön en 
attraktiv dimension, vara beskuggande och t.o.m. förtydligande. Problemet 
uppstår när närområdet blir kalt och till synes rotstabila lövträd kan då utgöra en 
fara för kulturmiljön. Att tillskapa en attraktiv närmiljö med bestående träd får ses 
som ett mål att eftersträva i kommande generation skog. 

Kulturstubbar vid bebyggelsemiljöer 
Hur man arbetar med kulturstubbar som skydd och signal är komplex vid 
bebyggelselämningar. Ju fler tillhörande lämningar inom samma bestånd ju 
svårare att förtydliga. Vid exkursioner och utifrån praktisk användning av 
kulturstubbar har framgått att för många separat markerade lämningar och 
dessutom närliggande varandra resulterar i en svårbedömd hänsyn för 
markberedningsföraren eller andra skogliga aktörer. Det blir förvirrande vid 
tolkningen om vad som är innanför eller utanför. Att dra en gräns för när ett 
område ska föras samman och markeras som en enhet, eller när antalet 
kulturstubbar ska begränsas eller tala om metertal till förmån för det ena 
tankesättet eller det andra är svårt att avgöra och förtydliga. Matrisen på baksidan 
av målbilder försöker förhålla sig till detta så praktiskt som möjligt. 

Bebyggelselämningar och lagstiftningen 
Bebyggelselämningar är idag att tolka som fornlämning om de inte kan bevisas 
vara tillkomna efter 1850. Tillhörande odlingsspår/näraliggande lämningar kan 
vara både fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning beroende på hur nära 
bebyggelsemiljön de ligger, eller hur de registrerats (om de är registrerade). 
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Kommentarer Tjärframställningsplatser 
Målbilden Tjärframställningsplatser ersätter tidigare målbild med samma namn. 
Målet med det reviderade dokumentet har varit att förtydliga hänsynen, beskriva 
de olika utseendena och förbättra layouten. 

Ett varierande utseende 
Lämningar efter tjärframställningsplatser har över landet ett varierande utseende. 
Oftast ligger de som ensamma lämningar med tillhörande uppsamlingsgrop, 
ibland förekommer de i grupperingar. Förekomsten geografiskt ser olika ut, i vissa 
områden är de sällsynta. I vissa fall är de registrerade som fornlämning, mera 
allmänt som övrig kulturhistorisk lämning. 
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Kommentarer målbild Kulturhistoriska vägar och stigar 
Målbilden Kulturhistoriska stigar och vägar ersätter tidigare målbild med rubriken 
Färdvägar och stigar, detta för att tydligare anspela på kulturmiljön, den historiska 
kopplingen. Inte sällan sammanfaller rekreationsvärden och nutida nyttjande av 
äldre vägar och stigar. En kulturhistorisk väg eller stig kan också förekomma utan 
fysiska spår, dvs. enbart bestående av tradition om väg eller stig alternativt att den 
finns dokumenterad på äldre karta. Värdet av den sistnämnda finns ändå och 
anpassad hänsyn bar tas, i vissa fall kan enstaka tillhörande lämningar finnas kvar. 

Kulturstubbar, speciell hantering 
Hänsyn till stigar och vägar skiljer sig något från övriga lämningstyper och 
målbilder genom att kulturstubbar lämpligen placeras nära intill sträckningen.   
Till skillnad mot de flesta andra lämningar hamnar hänsynsområdet därmed 
utanför kulturstubbarna. Anledningen är att värdet av nära placerade kulturstubbar 
förstärker stigens sträckning, inte bara till gagn för skogliga åtgärder utan också 
för upprätthållandet av stigen/vägen – den kan lättare följas/hittas. Viktigt är då att 
markberedning inte sker för nära kulturstubbarna med risk för att själva 
stigen/vägen skadas. Skillnaden i ställandet av kulturstubbar gäller bara 
stigen/vägen och inte eventuella tillhörande lämningar, dessa markeras såsom 
övriga lämningar, minst 2–5 meter utanför yttre avgränsning. 

Lagstiftningen  
Vägar och stigar utgör sällan fornlämning, däremot är tillhörande lämningar, t ex 
vilstenar m fl. ofta klassade som fornlämning. 
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Kommentarer målbild Översilningsängar 
Översilningsängar ersätter tidigare målbild med rubriken Översilningsängar och 
Slåttermyrar. Namnändringen görs då slåttermyrar sällan utgör en lämning där 
produktivt skogsbruk sker. I de fall äldre slåttermyrar dikats ut och övergått till 
produktionsskog finns endast i undantagsfall lämningar att ta hänsyn till och om 
de finns kan de i regel kopplas till befintliga målbilder, t ex Bebyggelselämningar 
eller Röjningsrösen, hägnader och andra odlingsspår. 

Översilningsängar och spår efter tidigare bruk är ibland komplexa och svåra att 
förhålla sig till. De kan vara mycket stora och spåren otydliga. Lämningarna 
utgörs oftast av rester efter dammvallar och dikesfåror. Historiska dikesfåror har 
inte sällan övergått till ”moderna diken” som fortsatt underhålls genom rensning. 
För att inte skapa otydlighet bör kulturstubbar användas med försiktighet. 

Sammantaget har den reviderade målbilden fått en förbättrad layout, förtydligande 
text och hänsynsmål samt tillförts en översiktsskiss för att ge ett exempel på hur 
ett översilningssystem har fungerat och sett ut. 
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Kommentarer målbild Kulturmiljöer vid vatten 
Målbilden för Kulturmiljöer vid vatten är ny. Målbildens syfte är att förtydliga hur 
hänsyn lämpligast tas i närhet till känsliga miljöer, dit vattenmiljöer oftast räknas. 
Målbilden ska förtydliga hur man prioriterar mellan behovet av trädbevuxen 
kantzon mot vatten och ett bevarande av kulturmiljövärdena. Målbilden ska också 
ge exempel på vad som kan finnas utmed vattendrag och att vattendrag idag kan 
vara rätade eller tillhörande kulturmiljöer vara placerade på numera torrlagda 
partier. 

Kulturhistoriska värden prioriteras 
Generellt gäller att de kulturhistoriska värdena ska prioriteras före andra värden 
om åtgärden kan ske utan att körskador eller andra skador uppstår. Kan inte 
lämningarna frihuggas utan risk för negativ påverkan på vattnet ska åtgärden inte 
utföras. Att den trädbevuxna kantzonen däremot försvinner just kring lämningen 
bör accepteras, i många fall utgör kulturmiljön en ytterst begränsad yta. Att 
förtydliga lämningarna ger också estetiska värden. I enskilda fall kan manuell 
hjälp förbättra möjligheterna till bevarandet av lämningar. 

Tillhörande lämningar 
Inte sällan förekommer komplexa lämningsmiljöer intill eller nära vattenmiljöer, t 
ex efter flottning, järnframställning eller andra bruksmiljöer. Målbilden specifikt 
tar upp arbetssättet och hänsynsnivån närmst vattenmiljön. I de fall tillhörande 
lämningar finns i närområdet hänvisas till berörda målbilder, t ex den för 
Bebyggelselämningar. 

Användandet av kulturstubbar inom kantzon kan nyanseras. Det är inte fel att 
ställa kulturstubbar men heller inte ett måste då kantzonen kanske inte berörs av 
återbeskogning och markberedning. Ett ställningstagande får tas i fall efter fall. 

Återställandet av vattendrag 
Kulturmiljögruppen har inte kunnat förhålla sig till förändringar i/av vattendraget, 
t ex borttagande av vandringshinder etc., detta då sådana åtgärder inte utgör 
skogsbruksåtgärder. Gruppen anser emellertid att kulturhistoriska värden är 
viktiga för förståelsen av vårt kulturarv. 
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REMISSVERSION 

Kommentarer Enkel handledning för kulturmiljövården 
Dokumentet Enkel handledning för kulturmiljövården ersätter tidigare dokument 
med samma namn. Grundtanken med detta dokument är att komplettera de 
enskilda målbilderna med allmän information om kulturmiljövård och ge 
generella hänsynsråd och tips. 

Handledningen ska utgöra en bas i förståelsen för skillnaden mellan en 
fornlämning och en övrig kulturhistorisk lämning och vad det innebär praktiskt. 
De allmänna tipsen och hänsynsråden gäller oavsett lämningstyp och tar delvis 
avstamp i arbetet med hela processen, från planering av åtgärd till nästa 
generation skog. 

Revideringen har tillfört konkreta tankar och mer länkar till bra 
kunskapsunderlag. 
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Bilaga 2. Remissyttranden och hur de 
hanterats 
En remissversion av denna rapport var ute på remiss under dec-febr. 2019–2020.  

Nedan redovisas nedkortat synpunkter och kommentarer som inkom på remissen 
och hur synpunkterna har hanterats. I de fall liknande synpunkter har framförts av 
flera har dessa sammanförts till en synpunkt.  

Remissvar har lämnats av: 

Generella och allmänna remissynpunkter Samverkansgruppens hantering och 
ställningstaganden 
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AV SKOGSSTYRELSEN PUBLICERADE RAPPORTER:

2012:1 Kommunikationsstrategi för Renbruksplan
2012:2 Förstudierapport, dialog och samverkan  

mellan skogsbruk och rennäring
2012:3 Hänsyn till kulturmiljöer – resultat från P3 2008–2011
2012:4 Kalibrering för samsyn över myndighetsgränserna 

avseende olika former av dikningsåtgärder i skogsmark
2012:5 Skogsbrukets frivilliga avsättningar
2012:6 Långsiktiga effekter på vattenkemi, öringbestånd och 

bottenfauna efter ask- och kalkbehandling i hela  
avrinningsområden i brukad skogsmark  
– utvärdering 13 år efter åtgärder mot försurning

2012:7 Nationella skogliga produktionsmål  
– Uppföljning av 2005 års sektorsmål

2012:8 Kommunikationsstrategi för Renbruksplan – Är det en 
fungerande modell för samebyarna vid samråd?

2012:9 Ökade risker för skador på skog och åtgärder  
för att minska riskerna

2012:10 Hänsynsuppföljning – grunder
2012:11 Virkesproduktion och inväxning i skiktad skog  

efter höggallring
2012:12 Tillståndet för skogsgenetiska resurser i Sverige.  

Rapport till FAO

2013:1 Återväxtstöd efter stormen Gudrun
2013:2 Förändringar i återväxtkvalitet, val av föryngring-

smetoder och trädslagsanvändning mellan 1999  
och 2012

2013:3 Hänsyn till forn- och kulturlämningar  
– Resultat från Kulturpolytaxen 2012

2013:4 Hänsynsuppföljning – underlag inför detaljerad  
kravspecifikation, En delleverans från Dialog  
om miljöhänsyn

2013:5 Målbilder för god miljöhänsyn  
– En delleverans från Dialog om miljöhänsyn

2014:1 Effekter av kvävegödsling på skogsmark  
– Kunskapssammanställning utförd av SLU på 
begäran av Skogsstyrelsen

2014:2 Renbruksplan – från tanke till verklighet
2014:3 Användning och betydelsen av RenGIS i samråds- 

processen med andra markanvändare
2014:4 Hänsynen till forn- och kulturlämningar  

– Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2013
2014:5 Förstudie – systemtillsyn och systemdialog
2014:6 Renbruksplankonsept – ett redskap för 

samhällsplanering
2014:7 Förstudie – Artskydd i skogen – Slutrapport

2015:1 Miljöövervakning på Obsytorna 1984–2013  
– Beskrivning, resultat, utvärdering och framtid

2015:2 Skogsmarksgödsling med kväve – Kunskaps-
sammanställning inför Skogsstyrelsens översyn av 
föreskrifter och allmänna råd om kvävegödsling

2015:3 Vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
2015:4 Global framtida efterfrågan på och möjligt  

utbud av virkesråvara
2015:5 Satellitbildskartering av lämnad miljöhänsyn  

i skogsbruket – en landskapsansats
2015:6 Lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF)  

– en analys av följder av att sänka åldrarna i norra 
Sverige till samma nivå som i södra Sverige

2015:7 Hänsynen till forn- och kulturlämningar – Resultat 
från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2014

2015:8 Uppföljning av skogliga åtgärder längs vattendrag för 
att gynna lövträd och lövträdsetablering.

2015:9 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande 
åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre  
Fjällsjöälven

2015:10 Skogliga konsekvensanalyser 2015–SKA 15
2015:11 Analys av miljöförhållanden – SKA 15
2015:12 Effekter av ett förrändrat klimat–SKA 15
2015:13 Uppföljning av skogliga åtgärder längs vattendrag  

för att gynna lövträd och lövträdsetablering

2016:1 Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga 
naturvärden – Metodik och genomförande

2016:2 Effekter av klimatförändringar på skogen och behov  
av anpassning i skogsbruket

2016:3 Kunskapssammanställning skogsbruk på torvmark
2016:4 Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket  

– ett pilotprojekt
2016:5 Hänsyn till forn- och kulturlämningar – Resultat från 

Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015
2016:6 METOD för uppföljning av miljöhänsyn  

och hänsyn till rennäringen vid stubbskörd
2016:7 Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper
2016:8 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner  

och slänter vid skogsbruk och exploatering  
– Genomgång av ansvar vid utförande av skogliga 
förändringar, ansvar för tillsyn samt ansvar vid 
inträffad skada

2016:9 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner  
och slänter vid skogsbruk och exploatering  
– Exempelsamling

2016:10 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner  
och slänter vid skogsbruk och exploatering  
– Metodik för identifiering av slänter och raviner 
känsliga för vegetationsförändringar till följd av  
skogsbruk eller expoatering

2016:11 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och 
slänter vid skogsbruk och exploatering – Slutrapport

2016:12 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn 
 – Skogssektors gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder

2016:13 Målanpassad ungskogsskötsel
2016:14 Översyn av Skogsstyrelsens beräkningsmodell  

för bruttoavverkning

2017:2 Alternativa skötselmetoder i Rånddalen  
– Ett projekt i Härjedalen

2017:4 Biologisk mångfald i nyckelbiotoper  
– Resultat från inventeringen – 
”Uppföljning biologisk mångfald”  
2009–2015

2017:5 Utredning av skogsvårdslagens 6 §
2017:6 Skogsstyrelsens återväxtuppföljning  

– Resultatet från 1999–2016
2017:7 Skogsträdens genetiska mångfald:  

status och åtgärdesbehov
2017:8 Skogsstyrelsens arbete för ökad klimatanpassning  

inom skogsssektorn – Handlingsplan
2017:9 Implementering av målbilder för god miljöhänsyn  

– Regeringsuppdrag

REMISSVERSION 

211



2017:10 Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi  
i Sverige och andra länder – En översikt initierad  
av Miljömålsrådet

2017:12 Projekt Mera tall! – 2010–2016
2017:13 Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan

2018:1 Produktionshöjande åtgärder – Rapport från  
samverkansprocess skogsproduktion

2018:2 Effektiv skogsskötsel – Delrapport inom  
Samverkan för ökad skogsproduktion

2018:3 Infrastruktur i skogsbruket med betydelse  
för skogsproduktionen: Nuläge och åtgärdsförslag  
– Rapport från arbetsgrupp 2 inom projekt 
Samverkansprocess skogsproduktion

2018:4 Åtgärder för att minska skador på skog  
– Rapport från samverkansprocess skogsproduktion

2018:5 Samlad tillsynsplan 2018
2018:6 Uppföljning av askåterföring efter spridning
2018:7 En analys av styrmedel för skogens sociala värden  

– Regeringsuppdrag
2018:8 Tillvarata jobbpotentialen i de gröna  

näringarna – Naturnära jobb  
– Delredovisning av regeringsuppdrag

2018:9 Slutrapport – Gemensam inlämningsfunktion för 
skogsägare – Regeringsuppdrag

2018:10 Nulägesbeskrivning av nordvästra Sverige
2018:11 Vetenskapligt kunskapsunderlag för nyckelbiotops- 

inventeringen i nordvästra Sverige
2018:12 Statistik om skogsägande/Strukturstatistik
2018/13  Föreskrifter för anläggning av skog  

– Regeringsuppdrag
2018:14 Tillvarata jobbpotentialen i de gröna  

näringarna – Naturnära jobb  
– Delredovisning av regeringsuppdrag

2018:15 Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade  
i skogsbruket för skador med anledning av skogs- 
bränderna sommaren 2018 – Regeringsuppdrag

2019:1 Indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande skogar
2019:2 Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019
2019:3 Den skogliga genbanken – från storhetstid till framtid
2019:4  Åtgärder för en jämnställd skogssektor
2019:5 Slutrapport Tillvarata jobbpotentialen i de gröna 

näringarna – Naturnära jobb
2019:6  Nya målbilder för god miljöhänsyn vid dikesrensning 

och skyddsdikning
2019:7 Återkolonisering av hjortdjur inom brandområdet

i Västmanland
2019:8  Samverkan Tiveden
2019:9 Samlad tillsynsplan 2019
2019:10 Förslag till åtgärder på kort och lång sikt för att mildra 

problem i områden med multiskadad ungskog i Väster-
bottens- och Norrbottens län

2019:11 Föryngringsarbetet efter skogsbranden i  
Västmanland 2014

2019:12 Utveckling av metod för nyckelbiotopsinventering  
i nordvästra Sverige

2019:13 Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag 
och kompensationsåtgärder – Kunskapsunderlag

2019:14 Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag 
och kompensationsåtgärder – Vägledning

2019:15 Underlag för genomförande av direktivet om främjande 
av användningen av energi från förnybara energikällor

2019:16 Skogsbrukets kostnader för viltskador
2019:17 Omvärldsanalys svensk skogsnäring
2019:18 Statistik om formellt skyddad skogsmark,  

frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv 
skogsmark – Redovisning av regeringsuppdrag 

2019:19 Attityder till nyckelbiotoper – Nulägesbeskrivning 2018
2019:20 Kulturmiljöer – en självklar del i skogslandskapet
2019:21 Kulturmiljöer – en självklar del i skogslandskapet 

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljö-
hänsyn – nya och reviderade målbilder. Målbilder för 
kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar
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PUBLICERING OCH BESTÄLLNING AV SKOGSSTYRELSENS RAPPORTER

Skogsstyrelsens rapporter publiceras som pdf-filer på vår  
webbplats: www.skogsstyrelsen.se/om-oss/publikationer/ 

Äldre publikationer kan beställas eller laddas ned i webbutiken:  
shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/

Skogsstyrelsen publicerar dessutom foldrar, broschyrer, böcker 
med mera inom skilda skogliga ämnesområden. Skogsstyrelsen 
är också utgivare av tidningen Skogseko.

Beställning av publikationer och trycksaker:
Skogsstyrelsen,  
Böcker och broschyrer
551 83 JÖNKÖPING 

Telefon: 036-35 93 40, 036-35 93 00 (vx)
e-post: bocker@skogsstyrelsen.se
webbutik: shop.skogsstyrelsen.se/sv/

AV SKOGSSTYRELSEN PUBLICERADE MEDDELANDEN 
Under 2017 slogs Skogsstyrelsens publikationer Rapport och Meddelande ihop till en med namnet Rapport.  

2012:1 Förslag på regelförenklingar i skogsvårds- 
lagstiftningen

2012:2 Uppdrag om nationella bestämmelser som  
kompletterar EU:s timmerförordning

2012:3 Beredskap vid skador på skog
2013:1 Dialog och samverkan mellan skogsbruk  

och rennäring
2013:2 Uppdrag om förslag till ny lagstiftning  

om virkesmätning
2013:3 Adaptiv skogsskötsel
2013:4 Ask och askskottsjukan i Sverige
2013:5 Förstudie om ett nationellt skogsprogram  

för Sverige – Förslag och ställningstaganden
2013:6 Förstudie om ett nationellt skogsprogram  

för Sverige – omvärldsanalys
2013:7 Ökad jämställdhet bland skogsägare
2013:8 Naturvårdsavtal för områden med sociala värden
2013:9 Skogens sociala värden  

– en kunskapssammanställning
2014:1 Översyn av föreskrifter och allmänna  

råd till 30 § SvL – Del 2
2014:2 Skogslandskapets vatten – en lägesbeskrivning  

av arbetet med styrmedel och åtgärder
2015:1 Förenkling i skogsvårdslagstiftningen  

– Redovisning av regeringsuppdrag
2015:2  Redovisning av arbete med skogens sociala värde
2015:3 Rundvirkes- och skogsbränslebalanser  

för år 2013 – SKA 15

2015:4 Renskogsavtal och lägesbeskrivning  
i frågor om skogsbruk – rennäring

2015:6 Utvärdering av ekonomiska stöd
2016:1 Kunskapsplattform för skogsproduktion  

– Tillståndet i skogen, problem och tänkbara 
insatser och åtgärder

2016:2 Analys av hur Skogsstyrelsen verkar för  
att miljömålen ska nås

2016:3 Delrapport – Främja anställning av nyanlända  
i de gröna näringarna och naturvården

2016:4 Skogliga skattningar från laserdata
2016:5 Kulturarv i skogen
2016:6 Sektorsdialog 2014 och 2015
2016:7 Adaptiv skogsskötsel 2013–2015
2016:8 Agenda 2030 – underlag för genomförande  

– Ett regeringsuppdrag
2016:9 Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
2016:10 Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
2016:11 Samlad tillsynsplan 2017
2017:1 Skogens sociala värden i Skogsstyrelsens  

rådgivning och information
2017:2 Främja nyanländas väg till anställning  

i de gröna näringarna och naturvården
2017:3 Regeringsuppdrag om jämställdhet i skogsbruket
2017:4 Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga 

avsättningar
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 19

Överenskommelse Krösatågssamarbete
Diarienummer: RJL 2019/318

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 godkänna förslag till ”Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågs- och Kustpilen-systemet.” 

Sammanfattning 
Överenskommelsen avser beslut inför den kommande upphandlingen av 
Krösatåg och Kustpilen med trafikstart i december 2021. 
Överenskommelsen innebär att berörda län är överens om att gemensamt 
genomföra upphandlingen och fatta trafikpliktsbeslut för sin trafik.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-01-23
 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs- 

och Kustpilen-systemet.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att inför kommande trafikupphandlingar föra en dialog 
med Västra Götalandsregionen om att se över hur sträckningen för 
Krösatågen kan förlängas från Jönköping och norröver.
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MISSIV 1(1)

2020-01-23 RJL 2019/318

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Överenskommelse om 
Krösatågssamarbete
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 godkänner förslag till ”Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågs- och Kustpilen-systemet.” 

Sammanfattning
Överenskommelsen avser beslut inför den kommande upphandlingen av Krösatåg 
och Kustpilen med trafikstart i december 2021. Överenskommelsen innebär att 
berörda län är överens om att gemensamt genomföra upphandlingen och fatta 
trafikpliktsbeslut för sin trafik.

Beslutsunderlag
 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs- och 

Kustpilen-systemet.
 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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RJL 2019/318 2019-08-23

Mellan Region Jönköpings Län org. nr. 232100–0057, Region Kronoberg org.nr. 
232100-0065, Region Kalmar org. nr. 232100-0073,  Region Blekinge org. nr. 
232100-0081, Region Halland org.nr. 232100-0115 och Region Skåne org. nr. 
232100-0255 nedan var för sig benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna, 
träffas följande

Överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs och 
Kustpilen systemet

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, 
Hallands och Skåne län träffar denna överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatåg och Kustpilens trafiksystem.

Krösatågen binder samman länen med varandra och möjliggör frekventa vardagsresor 
till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Krösatågen utgör därmed en viktig 
förutsättning för fortsatt integration av arbetsmarknadsregioner samt utvidgning av 
studieområdet i södra Sverige.

 Parterna avser därför att gemensamt upphandla trafiken och underhåll inom 
Krösatågens och Kustpilens tågsystem. Jönköpings Länstrafik utses som 
gemensam administratör för kontakt med  entreprenören under kommande 
avtalsperiod. 

 Parterna överens om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för 
sträckningar som är planerade från trafikstart december 2021. Respektive län 
fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till närmaste station i 
angränsade län. För den trafik som enligt trafikavtalet kan tillkomma under 
avtalsperioden, kan nya trafikpliktsbeslut komma att krävas.

 Respektive part redovisar sin delegations- och beslutsordning för upphandlingen 
av Krösatågen. 

Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en på så sätt 
träffar tillsammans ska omfatta följande sträckor:

 Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö 
 Jönköping/Nässjö – Värnamo - Halmstad 
 Värnamo – Växjö
 Växjö – Älmhult – Hässleholm
 Nässjö – Tranås (– Mjölby )
 Nässjö – Eksjö 
 Nässjö – Vetlanda 
 Karlskrona – Emmaboda 
 Kalmar – Emmaboda - Växjö
 Kalmar – Linköping
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 Västervik – Linköping

Under avtalet kan även andra sträckor tillkomma i systemet som inte är listade ovanför. 

Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för regionalt resande. 
Tidtabell och taxesystem utgår från dagens tidtabell samt Sydtaxan inom respektive län. 
Trafiken inom systemet finansieras genom den fördelningsprincip som gäller för trafiken 
idag, där Part står för sin del av trafikeringen.

Överenskommelsen avser att täcka trafik som upphandlas för en tidsperiod som 
fastställs i särskild ordning. Trafikstart planeras till december 2021.

_____________________________ _____________________________
Region Halland Region Halland
Tillväxtutskottets ordförande Regiondirektör
Helene Andersson Jörgen Preuss

_____________________________ _____________________________
Region Jönköpings län Region Jönköpings län
TIM-nämndens ordförande Regiondirektör
Marcus Eskdahl Agneta Jansmyr

_____________________________ _____________________________
Region Kalmar Region Kalmar
Kollektivtrafiknämnds ordförande Regiondirektör
Peter Wretlund Ingeborg Eriksson

_____________________________ _____________________________
Region Kronoberg  Region Kronoberg
Trafiknämndens ordförande Regiondirektör
Carina Bengtsson Martin Myrskog

_____________________________ _____________________________
Region Blekinge  Region Blekinge
Trafiknämndens ordförande Regiondirektör
Peter Christensen  Peter Lilja

_____________________________ _____________________________
Region Skåne  Region Skåne 
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Kollektivtrafiknämnden ordförande Regiondirektör
Carina Zachau  Alf Jönsson
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 11-
23
Tid: 2020-02-03 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 20

Remiss - Målbild 2040 för Region Östergötlands 
engagemang i regional tågtrafik
Diarienummer: RJL 2019/2763

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Invänta synpunkter från remissinstanserna Aneby och Tranås 
kommun, därefter tas beslut i nämnden om godkännande.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag. Region Jönköpings Län och Östgötatrafiken har ett nära samarbete 
kring regionaltågstrafiken genom Östgötapendeln på sträckan mellan 
Mjölby och Tranås. 
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att det finns behov av att 
den strategiska trafikutvecklingen i planen behöver göras med åtanke om att 
koppla ihop regionerna på sikt genom höghastighetsbanorna. Region 
Jönköpings län ser positivt på förslaget att överlåta trafiken söder om 
Mjölby till Krösatågen.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-23
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-20
 Remiss Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i 

regional tågtrafik

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att man inväntar synpunkter från remissinstanserna Aneby 
och Tranås kommun inför beslut i nämnden.

Presidiet föreslår även att yttrandet kompletteras med en text om att 
målbilden behöver vara att sträckan Tranås-Linköping, på sikt ska bli en 
sträcka utan byten.
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MISSIV 1(1)

2020-01-23 RJL 2019/2763

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande – Målbild 2040 för Region 
Östergötlands engagemang i regional 
tågtrafik 
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. 
Region Jönköpings Län och Östgötatrafiken har ett nära samarbete kring 
regionaltågstrafiken genom Östgötapendeln på sträckan mellan Mjölby och 
Tranås. 
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att det finns behov av att den 
strategiska trafikutvecklingen i planen behöver göras med åtanke om att koppla 
ihop regionerna på sikt genom höghastighetsbanorna. Region Jönköpings län ser 
positivt på förslaget att överlåta trafiken söder om Mjölby till Krösatågen.  

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-01-23
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-20
 Remiss Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional 

tågtrafik
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t.f. Regiondirektör
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Avsändare

Region Östergötland
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Yttrande – Målbild 2040 för Region 
Östergötlands engagemang i regional 
tågtrafik

Sammanfattning
Region Jönköpings Län med Jönköpings Länstrafik har getts möjlighet att yttra 
sig över Region Östergötlands målbild för den regionala tågtrafiken 2040. Region 
Jönköpings Län och Östgötatrafiken har ett nära samarbete kring 
regionaltågstrafiken genom Östgötapendeln på sträckan mellan Mjölby och 
Tranås.

Synpunkter 
Den framtagna Målbilden pekar ut riktningen för utvecklingen av tågtrafiken i 
Östergötland fram till 2040. Målåret är satt utifrån att Ostlänken då har börjat 
trafikeras vilket öppnar upp för nya trafikeringsupplägg. Fram tills att Ostlänken 
ska öppnas kommer tågtrafiken att successivt byggas ut för att bereda plats för fler 
resenärer. Detta ska göras med att befintliga avgångar stärks upp med dubbla 
tågsätt alternativt att fler avgångar tillförs i tider då många resenärer vill åka. 
Utredningen berör inte höghastighetsbanorna söder om Linköping och den 
framtida trafikeringen av dessa. Region Jönköpings län ser behov av att den 
strategiska trafikutvecklingen i planen behöver göras med åtanke om att koppla 
ihop regionerna på sikt genom höghastighetsbanorna. 

Målbilden pekar även ut tågtrafiken som den systembildande länken genom 
regionen och ska sörja för korta restider, resor med hög komfort och vara 
kapacitetsstark. Den gemensamma trafikeringen som finns på Södra Stambanan 
pekas också ut som betydelsefull för regionens utveckling. 
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I ambitionen att utveckla tågtrafiken inom Östergötland kommer prioriteringar att 
behövas göras för att nå de uppsatta målen. Ett av förslagen för att nå målen är att 
överlåta trafiken söder om Mjölby till Krösatågen. Jönköpings Länstrafik ser 
positivt på detta och med ett integrerat system Nässjö – Mjölby kommer resenärer 
att enkelt kunna ta sig mellan fem kommunhuvudorter utan byte. För Region 
Jönköpings läns del innebär förslaget samtidigt att det alltid kommer krävas ett 
byte för resa från Tranås till Linköping. Jämfört med nuläget är förändringen 
marginell då samtliga utom två tåg per riktning har ett byte idag i Mjlöby.  
Paradoxalt kan bytet i Mjölby innebära att restiden förkortas Tranås – Linköping 
och Norrköping genom att ett snabbare överliggande tågsystem (Mälardalstrafik) 
trafikerar sträckan och samtidigt skapar möjligheter till bättre förbindelser mot 
Skavsta flygplats och Stockholm. Fördelarna med det nya upplägget överväger de 
nackdelar som förändringen medför.

Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik kommer fördjupa sitt samarbete kring 
den kommande utvecklingen av den gemensamma trafiken på sträckan. Den 
angivna tidsplanen med trafikstart den senare delen av decenniet känns rimlig och 
välavvägd utifrån nu kända förhållanden. 

Under de närmaste åren kommer Jönköpings Länstrafik att byta biljettsystem. Det 
nya systemet kommer vara baserat på Samtrafikens BoB-standard. Hos 
Östgötatrafiken genomförs ett byte av biljettsystem samtidigt. När bytet är 
genomfört kommer det förhoppningsvis vara enklare att kunna köpa 
genomgående biljetter mellan regionerna.

 REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl Carl-Johan Sjöberg
Ordförande i nämnden för Trafikdirektör
trafik, infrastruktur och miljö
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Bakgrund och syfte 
Syftet med denna tågstrategiska målbild är att visa en samlad bild för hur Region Östergötland 

(Regionen) ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik. Resandet 

med tåg har under senare år ökat kraftigt till, från och inom Östergötland (regionen) och 

förväntas öka ännu mer i samband med Ostlänkens tillkommande. Tågtrafik har hög kapacitet, 

miljövänlig drift, erbjuder korta restider och kan starkt bidra till hållbar regional utveckling.  

Fokus i utredningen och för målbilden har varit Östgötapendelns sträckning och dess 

kommande behov av kapacitet, men även övriga trafiksystem som berör länet har beaktats. 

Utgångspunkten är ett målår, ”2040”, då Ostlänken finns på plats till och med Linköping.  

Målbilden är skriven med utgångspunkt från Regions perspektiv, men med ambitionen att se 

förbi administrativa gränser. De regionalpolitiska målen har varit utgångspunkt för arbetet. 

Den tågstrategiska målbilden är således en uttolkning av de mål som redan återfinns i 

regionala utvecklingsprogrammet (RUP) eller regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP), 

och innehåller därför inga egna mål. Utöver detta har utgångspunkten varit att analysera 

resandebehovet utifrån andra parametrar så som befolkningstillväxt och dess geografiska 

utbredning samt arbets- och studiependling.  

Region Östergötland har högt ställda mål i det som rör samhällsutvecklingen. I sin funktion 

som regional kollektivtrafikmyndighet har Regionen just kollektivtrafiken som ett verktyg, 

samordnat genom det helägda bolaget Östgötatrafiken. 

Tågstrategiska målbilden visar hur tågtrafiken kan användas i samhällsutvecklingen mot år 

2040 när Ostlänken är på plats. På så sätt utgör målbilden en grund för Regionen själv och 

aktörer i regionen att förhålla sig till, samt svarar upp mot Ostlänken. 

Målbilden svarar därför mot vad Regionen anser att den regionala tågtrafiken har för roll i 

samhällsutvecklingen, hur tågtrafik utvecklas, hur många som kan tänkas resa med tågen med 

mera. I grunden, hur regionala tågtrafiken bäst ska utformas för att nå uppsatta mål. I 

samverkan med andra aktörer önskar Regionen driva utvecklingen mot en hållbar framtid där 

tågtrafiken har en central roll.  

 

Figur 1 – Målbilden i sitt övergripande sammanhang 
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Ambitionen är alltså att målbilden ska påverkas av, och utvecklas med, andra aktörers inspel, 

behov och önskemål. Men också att målbilden ska påverka andra aktörers verksamheter. Ett 

exempel på detta är i frågor som rör regional och kommunal fysisk planering i stationsorterna. 

Genom lång framförhållning i dessa viktiga frågor ökar chanserna för att de facto kunna 

genomföra önskade åtgärder. Detta tidsperspektiv skapar även en möjlighet att kunna revidera 

målbilden utifrån förändrade förutsättningar. Nya utredningar eller planer kan då ske inom 

ramen för den tågstrategiska målbilden, så att målbilden hålls levande och relevant. 

Ett nämnduppdrag 

Framtagandet av den tågstrategiska målbilden är resultatet av den process som startade med 

ett uppdrag från trafik- och samhällsplaneringsnämnden under våren 2018 (TSN 2018–48). 

Det planeringsunderlag som Sweco tog fram och som var ute på remiss under vintern 2018, 

samt de inkomna synpunkterna på detta, har också varit del i framtagandet av målbilden.  

Själva målbilden, i utbud, linjesträckningar, stationsuppehåll och förklaringar återfinns på 

sidan 24 och framåt.  

 

Figur 2 – Övergripande processbeskrivning, från uppdrag till målbild 
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Styrande dokument 

De primärt styrande dokumenten för arbetet med tågstrategin är det regionala 

utvecklingsprogrammet samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Tågstrategiska 

målbilden för 2040 är en uttolkning av dessa dokument med tillhörande strategier och mål. 

Denna styrning innebär att målbilden kräver politisk handling för att målbilden ska uppnås. 

Prognoser och trafikplanering har sin bärighet, men den önskade inriktningen sker inom det 

politiska ramverket utifrån dessa dokument. 

Inom Regionen har det sedan tidigare funnits två tågstrategiska inriktningar. Den ena gällde 

Regionens engagemang i tågtrafik och den andra ett principställningstagande om nya stationer 

för tågtrafiken. Beslutad inriktning för tågtrafiken från september 2015 – ”Strategisk 

inriktning för Östergötlands engagemang i tågtrafik” – tar dock främst sikte på trafiken fram 

till dess att Ostlänken tas i bruk. Den tågstrategiska målbilden har tagit hänsyn till, och 

baserats på, dessa tidigare strategier och ersätter tidigare tågstrategiska dokument beslutade i 

trafik- och samhällsplaneringsnämnden.  

Region Östergötland har också via olika samverkansforum redan etablerat tågstrategiska 

inriktningar för delar av trafiken, så som genom Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”-process, som 

har påverkat den tågstrategiska målbilden. Även dokument via Trafikverket, exempelvis 

rörande tågtrafikens infrastruktur, har haft en påverkande roll i detta arbete. 

Remiss av målbilden sker under vintern 2019–2020 och beslut om antagande är planerat mot 

sommaren 2020. 

Figur 3 – Urval ur RUP och RTP av centrala mål rörande kollektivtrafik  
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Ingående antaganden 

Utöver styrande regionala dokument och de principer som redovisas i kommande kapitel, 

utgår den tågstrategiska målbilden från vissa antaganden. Det är viktiga aspekter som inte är 

utredda inom framtagandet av detta dokument. Dessa antaganden som listas nedan i 

punktform gäller primärt tillkommande infrastruktur men utesluter inte att utredningsarbete, 

beslutsfattande eller motsvarande kvarstår för dessa frågor. De ingår dock som en grund i den 

tågstrategiska målbilden. 

- För målåret 2040 finns Ostlänken på plats till och med Linköping 
- Offentligt organiserade regionaltågstrafiken flyttas från Nyköpingsbanan till Ostlänken 
- Kommersiell trafik på Ostlänken för snabba långväga (interregionala/nationella) 

relationer  
- Ny station har öppnats i Malmslätt, ”Linköping Västra” 
- Dubbelspåret på sträckan Mjölby-Hallsberg är färdigbyggt 
- Alla stationer Östgötapendeln trafikerar har en plattformslängd om minst 150 meter 
- Fordon liknande dagens X61-modell för Östgötapendeln finns på marknaden 
- Ny plattform för Östgötapendeln finns på plats i Mjölby 
- Stångådalsbanans anslutning i Linköping 
- Biljettsamarbeten som möjliggör resande i aktuell tågtrafik oavsett vilken offentlig 

aktör som organiserar den 

Vidare så har denna målbild utgått ifrån dagsläget eller nu redan kända förändringar. Men i 

vissa frågor, där en gråzon finns, är målbilden istället ett nytt ställningstagande med syfte att 

påverka utvecklingen. Ett exempel på detta gäller de nya föreslagna järnvägsstationerna och 

beskrivna kapacitetsbehoven i kommande kapitel. 

Det ingår antaganden i utredningsmetodiken som gäller samhälls- och resandeutveckling, se 

kommande kapitel. Dessa går att revidera och uppdatera (som SCB:s befolkningsprognos eller 

Östgötatrafikens resandedata) för att hålla själva målbilden aktuell mot omvärldens 

förändringar. I slutet av dokumentet listas också ett antal infrastrukturobjekt och behov av 

fortsatt arbete som Regionen behöver fortsätta driva. 

Att läsa själva målbilden 

Efter denna inledande del, om tågstrategiska målbildens bakgrund, syfte och styrning, är själva 

dokumentet uppdelat i två delar. Detta är mer en pedagogisk indelning än en skarp distinktion. 

Båda delarna utgör tillsammans själva tågstrategiska målbilden. Del 1 berör det mer konkreta 

arbetet med målbilden och hur den principiellt och metodologiskt byggts upp. Del 2 är själva 

målbilden, resultatet av uppdraget och byggt på det som redovisats i Del 1. 

Målbilden, det som visas i Del 2, börjar med en systembild som visar systemets uppbyggnad 

med angjorda stationer och utbud. Fyra streck betyder kvartstrafik i högtrafik och två streck 

betyder 30-minuterstrafik. Ett streck betyder timmestrafik eller lägre och streckade linjer 

innebär ett ännu lägre (och annat) utbud. Gula pilar visar på prioriterade utredningsstråk som 

Regionen behöver arbeta vidare med utifrån den tågstrategiska målbilden. 

Strecken i bilden visar inte vilka avgångar som är multipelkopplade. Det redovisas senare 

tillhörande tabeller och i den löpande texten. Tabell 3 är nedbruten i delstråk och återfinns i 

slutet men då per trafiksystem. Själva målbilden sammanfattas också av citatet under figur 14. 

I slutet av redogörelsen av målbilden per system finns samma systembild, men där det pekats 

ut vilken aktör som anses mest lämpad utifrån dagens förutsättningar att bedriva trafik på den 

aktuella sträckan. Det är inget som ska anses ändra tillgängligheten till systemet utan endast 

en effektiv, ändamålsenlig organisering.  
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Principer för regional utveckling, 

trafikering och stationer 

Regionala principer 

Styrande dokument ger inriktning 

Utifrån de regionalt styrande dokumenten och hävdvunnen kunskap och forskning inom 

kollektivtrafikområdet redovisas här ett antal principer för den tågstrategiska målbildens 

utformning. Ett slags principskikt mellan de regionalpolitiska målen och den faktiska 

utformningen av trafiksystemet.  

Principerna hänvisar mot RUP, RTP och Strukturbilden men är också baserade på fakta och 

olika underlag. Det vill säga att de är både av teoretisk och empirisk natur. På detta sätt skapas 

en koppling mellan regionala målsättningar och faktiska tågtrafikplaneringen. Förenklat 

beskrivet handlar det om tre lager, från en mer abstrakt målnivå ner till en konkret trafiknivå, 

där principerna utgör ett stödjande mellanlager. 

Kollektivtrafik är ett verktyg för att nå uppsatta mål och rätt utformad är regional tågtrafik ett 

av de bästa sätten att organisera kollektivtrafik. Tågtrafik är kapacitetsstark, snabb och har 

hög komfort. Det vill säga att denna typ av trafik har stora möjligheter att vara ett attraktivt 

färdsätt, och därmed bidra till att uppnå en hög marknadsandel av persontransporterna.  

Kollektivtrafik ska vara, och är, allmännyttig, det vill säga inte endast vara till för de som 

faktiskt reser utan den ger också positiva samhällseffekter som gynnar de som inte reser. Det 

är alltså både en möjlighet och ett krav att ju bättre kollektivtrafik som Regionen erbjuder, 

desto högre samhällsnytta ska erhållas. Regional tågtrafik placeras centralt i detta resonemang 

eftersom den generellt sett är starkt bidragande till kollektivtrafikens samhällsnytta. 

Störst underlag skapar mest och bäst trafik 

Målbilden är formad utifrån två perspektiv. Dels ett som bygger på dagens resande med dagens 

tågsystem. Dels ett som rör Regionens principiellt önskade målstyrda utveckling. Dessa har 

kopplats samman i en målbild för ett målår, 2040, som ska representera en teoretisk vardag i 

Östergötland när Ostlänken är på plats. Med resande avses olika typer av resande, inte endast 

det med tågtrafik. Primärt utgör underlaget arbets- och studiependling men även annat 

resande som exempelvis tjänsteresor eller turistresor. Just regionalt resande har också ökat 

mycket de senaste årtionden. Tågtrafik är därtill också väldigt lämplig för att kollektivt lösa 

resandebehov för resor på 10–100 km/10–60 minuter. Regional organisering, utifrån detta 

resandeunderlag, är därför effektivt. 

Detta innebär dock inte att regional tågtrafik alltid är den mest målstyrda lösningen. Regional 

busstrafik är ofta ett mer ändamålsenligt val för önskad funktionalitet och faktiska behov. 

Regional tågtrafik ska alltså vara Regionens bästa erbjudande som matchas där efterfrågan är 

som störst. Resandeunderlaget, efterfrågan, för totalt antal resande på samhällsnivå har inte 

på djupet analyserats i denna målbild. En analys för tågtrafikresande har däremot utförts på 

regional nivå. Nya analyser och nytt underlag kommer påverka målbildens revideringar. 

Tågsystemet är i målbilden utformat så att det ska klara en teoretisk resandevolym i linje med 

uppsatta mål. Ett system som då ska ställa de starkaste resurserna mot där underlaget är som 

störst och Regionen därmed har mest gynnsamma förutsättningar att nå sina uppsatta mål. 

Det vill säga att det finns en dimension för systembyggande och en för kapacitet i systemet. I 
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det målstyrda scenariot som räknats fram rör det sig om olika stark utveckling för olika 

relationer. På totalen blir det en fördubbling av resandet som tågsystemet ska hantera. 

Figur 4 är en analys framtagen för att visa det teoretisk ansamlade pendlandet längs med 

järnvägsstråken. Den visar längs vilka ”järnvägsstråk” det aggregeras flest pendlare till linjen. 

Som väntat finns stört pendlings längs där Södra stambanan finns, mellan Mjölby-Norrköping.  

 

Figur 4 – Aggregerad riktad tätortspendling längs tågsträckningar 

Inomregionalt – interregionalt 

Denna tågstrategiska målbild är Regionens bild över ett framtida tågsystem. En målbild som 

primärt har fokus på den trafik Regionen har rådighet över, men som också positionerar 

Regionen i förhållande till angränsande tågsystem och deras plats inom Östergötland. Den 

kommersiella trafiken, grundtrafiken på Ostlänken, behandlas i mindre omfattning eftersom 

den endast indirekt kan påverkas av Regionen.  

Kortfattat baseras den regionala prioriteringen på hur det faktiska resandeunderlaget ser ut. 

De flesta personresor, relevanta för Regions engagemang i regional tågtrafik, sker inom 

regionen, följt av resor till/från Stockholm. Relationen mot Stockholm antas öka i betydelse än 

mer med Ostlänken på plats. De andra regionala sambanden är också viktiga, men ändå med 

mindre tyngd, och behandlas utifrån denna relativa styrka och potential för måluppfyllelse. 

Figur 5 visar på den relativa pendlingen på tätortsnivå, det vill säga hur orter ur ett 

arbetspendlingsperspektiv är kopplade till varandra. Detta som ett sätt att visa relationer 

utöver den sedvanliga kartan med ”tjocka streck” för den absoluta pendlingen orter emellan. I 

illustrationen nedan visas istället en form av hierarkier och styrkan på olika relationer. 
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Figur 5 – Relativa pendlingsmönster på tätortsnivå (SCB 2016) 

De överst styrande principerna är de tre som rör tågtrafik och dess rumsliga dimensioner i 

förhållande till systembilden. De utgör, till skillnad mot efterkommande principer, en 

prioriterad ordning för Regionens engagemang. Princip nummer 1 är den grundläggande 

basen och nummer 2 och 3 läggs som lager ovanpå. De motsvarar, och löser, delvis olika 

trafikuppdrag men kompletterar varandra. Dessa återkommer i respektive avsnitt i del 2 där 

själva målbilden redovisas. 

De tre vägledande principerna för regionala tågtrafiken är i grunden baserade på två 

funktionella regionala indelningar: en gällande Östergötlands interna förhållande, och en som 

gäller Östergötlands koppling till angränsande regioner. Det interregionala perspektivet är i 

sig indelat i två subkategorier där prioritet ligger på kopplingen mot Storstockholm. Dessa 

principer baseras på den regionala strukturen av befolkning och förvärvsarbetande, arbets- 

och studiependling samt regionens geografi.  

➢ Princip 1: Integration inom regionen - Binda samman den flerkärniga storstadsregionen 

➢ Princip 2: Position i förhållande till Stockholmsregionen - Verka för snabba, frekventa 

resmöjligheter till Storstockholm 

➢ Princip 3: Expansion till närliggande regioner - Satsa på interregional trafik där 

vardagligt resande kan åstadkommas 
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Figur 6 – De styrande regionala principerna  
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Trafikprinciper 

Nedanstående trafikprinciper är ytterligare en nivå närmare en faktisk tågtrafikplanering. 

Även i en tågstrategisk målbild behöver dessa redovisas eftersom de säger något ur en annan 

dimension än själva bilden över tågsystemet som visar utbud och stationsuppehåll.  

På systemnivå berör de tåg- och busstrafiken ur ett helhetsperspektiv och deras relativa 

inbördes förhållande. På trafikeringsnivå är de en intern styrning för just den tågtrafik som 

Regionen direkt eller indirekt har påverkansmöjlighet över i planeringen.  

 

Figur 7 – Styrande trafiksystemprinciper 
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Tågtrafik har vissa särskilda styrkor som gör att där underlag finns, i starka stråk, ska 

marknadsandelen var extra hög. Målet är att bygga ett stabilt, långsiktigt och attraktivt system 

där det egentligen inte har betydelse vem som utför trafiken, även om det ofta finns goda 

anledningar till olika typer av organisering. 

Principerna visar vad som är ”bra” trafik, sådan som leder mot fler och nöjdare kunder. 

Tydligast exemplifierat i att 30-minuterstrafik anses vara bas för att trafiken ska anses kunna 

leda till regional nytta. Lägre utbud än så kan givetvis också ske genom tågtrafik men då är 

uppdraget primärt något annat än regional tågtrafik för frekvent arbets- och studiependling. 

Därför önskar Regionen endast investera i effektiv, målstyrd tågtrafik där utgångspunkten har 

varit att målbilden ska så långt som möjligt bygga på evidens och beprövad erfarenhet om vad 

som utgör attraktiv regional tågtrafik. Hög kvalitet är dyrt, men låg kvalitet är i längden dyrare. 

 

Figur 8 – Styrande trafikplaneringsprinciper 
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Stationsprinciper 

Ena sidan av ett kollektivtrafiksystem är själva trafikeringen, den andra är dess infrastruktur. 

I detta fall framförallt gällande Regionens inställning till tågsystemets uppehållsbild. Att fler 

stationer/stopp per definition inte gynnar resenärerna gäller för så väl tåg- som busstrafik.  

De regionala och trafikala principerna säger hur tågtrafiken ska prioriteras i sin utveckling, 

men säger i sig inget om huruvida tågtrafik ska finnas, alltså om det är den bästa lösningen. 

För en given ort spelar många faktorer in i en helhetslösning, om en station ska öppnas eller 

om tågen ska stanna där. Det måste finnas ett reellt behov, rätt förutsättningar och stöd i de 

strategiska inriktningarna. Eftersom tågsystem innebär stora investeringar krävs också 

styrande inriktningar för Regionens arbete.  

Regionens roll i olika stationsprocesser 

I nedanstående ruta är punkterna skrivna i fallande ordning av det inflytande Regionen har i 

stationsfrågor. I olika geografier och i olika trafiksystem har Regionen olika stort inflytande i 

frågan. Detta byggt utifrån järnvägsstationens plats och roll i ett trafiksystem. Nya stationer 

ska endast öppnas om det finns en uttalad gemensam vilja från ingående parter, men frågan 

ägs (initieras) utifrån RKM-ansvar för trafiken. Samtliga kräver dock samverkan inom 

regionen, med andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och berörd kommun. 

 

Figur 9 – Stationsfrågor ur ett ägandeperspektiv 

Utredning som princip  

Utredningskriterierna i figur 9 är styrande i förfarandet när Regionen driver frågor om 

stationsöppnande, och är rådgivande för när Regionen endast har indirekt ägande eller 

påverkansmöjlighet. Som grundprincip ska en utredning ske som skapar en helhetsbild för 

stationens bidrag mot att nå uppsatta mål. Punkterna har ingen intern rangordning utan 

bidrar med olika perspektiv. 

En fråga om att öppna en ny station ska filtreras genom ovanstående ägandedimensioner och 

nedanstående listade utredningskriterier för att tydliggöra frågans ägande och om stationen är 

önskvärd. Detta utgör ett grundstöd för diskussion och att frågan hamnar på rätt nivå i 

förhållande till politiska ambitioner och utredningstekniska krav. Det faktiska svaret kommer 

dock fram först efter en ordentligt målstyrd utredning i frågan. 

Breda utredningskriterier för målstyrd utveckling 

Varje fråga gällande järnvägsstationers eventuella öppnande eller nedläggning måste alltså 

föregås av en enskild utredning. En utredning som baseras på relevanta regionalpolitiska 

dokument och den tågstrategiska målbilden. Genom utredningar, som kan vara av mindre 

omfattande eller fullstora åtgärdsvalsstudier, kan målbilden sedan revideras. Att öppna fler, 

nya stationer är positivt och önskvärt, men får inte ske lättvindigt. Risk finns att tågsystemet 

undermineras. 
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Figur 10 – Stationsfrågor ur ett ägandeperspektiv 

Den tågstrategiska målbilden visar på den uppehållsbild som Regionen ser på plats till år 2040. 

Målbilden är ett helhetsförslag som tagits fram inom det utredningsarbete som skett under 

2018–2019. Detta betyder dock inte att andra aktörer ser annan önskad uppehållsbild. 

För Regionens framtida engagemang i eventuellt öppnande av andra stationer än vad som 

framgår av målbilden krävs således en utredning för att svara på behovet, funktionen och 

möjligheten för ett stationsöppnande. Utgångspunkten är att det ska vara nettopositivt för 

tågsystemet att stationen tillkommer. Det vill säga att stationen bidrar till förbättrade resultat 

gällande resande, marknadsandel, trafikekonomiska aspekter och samhällsnytta.  

Viktigaste målpunkternas restider ska premieras 

De största och viktigaste reserelationerna ska premieras i tågsystemet. Som utgångsvärde 

antas att varje nytt stopp tar cirka 3 körtidsminuter i anspråk per riktning. Det ska sen den nya 

stationen kompensera genom att generera nytt resande. Dessa 3 minuter är de facto en 

restidsförlängning för de befintliga resenärerna på tåget. Det betyder att ju bättre trafik (alltså 

mer resenärer) längs en järnvägssträckning, desto högre resultatkrav på den nya stationen. 

Det är centralt att tågets potential för låga restider värnas. Om stationerna ligger för tätt 

drabbar det hela stråket och kan på sikt leda till färre resenärer genom att attraktiviteten som 

helhet försämras. Östgötapendelns hastighet är i dagsläget cirka 95 km/h, vilket är lägre än 

både tågens och järnvägens kapacitet för högre hastigheter. 

Det finns en risk för en sluttande-plan-problematik om allt för många icke målstyrda stationer 

införs, eftersom varje ny station då införs på en sträcka vars restid redan försämrats. Det är 

samma för alla nivåer av kollektivtrafik, från nationella perspektivet ner till enskilda 

kommunala busstrafiksträckor. 

Ortsstorleken - ett avgörande underlag  

Ett utgångsvärde för stationsöppnande är att en ort måste ha 4 000 invånare för att kvalificera 

sig som ort för regional pendeltågstrafik (30-minuterstrafik). Med ”ort” avses egentligen ett 

omland med tillräckligt stort underlag men i realiteten blir det en ort som avses. Befolkning i 

en ort är en enkel grundvariabel för att garantera resande. 

Riktvärdet bygger på en modell som väger in flera perspektiv för att säkerställa att ett 

tillräckligt underlag finns på orten för att kunna bedriva ett basutbud av målstyrd regional 

tågtrafik. Kort beskrivet ingår följande faktorer i modellens beräkning:  

- Tågtrafikens utbud och tågets kapacitet 
- Ortens bidrag av resenärer i tågsystemet 
- Ortens demografi gällande den arbetsföra/pendlande befolkning 
- Ortens pendlingsmönster i riktning och över dygnet 
- Kollektivtrafikens marknadsandel 
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Att orten har 4 000 invånare är alltså ett riktvärde och ingen garanti för att det där bör öppnas 

en ny tågstation. Men det är inte heller omvänt, att bara för att en ort har lägre befolkning 

skulle ett stationsöppnande definitionsmässigt uteslutas.  

Aktuella orter inom Östergötland är idag Krokek, Malmslätt och Åby, vilka behandlas i 

målbilden (och i tidigare nämnda planeringsunderlag). Att öppna stationer på orter med 

mindre befolkning än dessa kräver således särskilda beslut för att frångå systemprinciperna. 

I denna målbild föreligger inga önskemål om att helt upphöra med trafik på en järnvägsstation 

inom Östgötapendelns system. Det kan dock inte uteslutas att en sådan situation kan uppstå. 

Inför ett sådant beslut krävs stora insatser av alla aktörer för att, i första hand, försöka vända 

trenden genom insatser i trafik- och fysisk planering. Däremot kan vissa stationer komma att 

trafikeras av nya/andra tågsystem än så som i dagens lösning.  

Utöver alla ovannämnda punkter finns även fler faktorer som påverkar tågsystemets 

utveckling rörande uppehållsbilden. Hänsyn ska tas till anslutande tåginfrastruktur så att 

stationen stödjer trafiksystemet och inte uppstår som ett isolerat objekt. Det måste alltså 

finnas förutsättningar i infrastrukturen och dess kapacitet. Likaså påverkas underlaget om det 

finns annan parallellgående trafik som går att effektivisera enligt trafikprinciperna. 

Jämförs riktvärdet på 4 000 personer med nivåerna i Trafikverkets stationshandbok ligger det 

i linje med den femte/lägsta nivån, en ”småstation” med en miniminivå i utformning. 

Stationsnärhet och samverkan med kommunerna 

Ett starkt stöd i den kommunala fysiska planeringen enligt stationsnärhetsprincipen är 

centralt. Detta eftersom det kan öka underlaget som kan stödja ett stationsöppnande. Idag 

saknas ett samverkansavtal för att driva denna typ av planeringsprincip i verkligheten.  

Tillgängligheten är i mångt och mycket lika central som attraktivitet i själva kollektivtrafiken. 

Ju bättre förutsättningar för kollektivtrafik, desto fler kommer nyttja den, och ju högre 

marknadsandel desto lägre befolkning behöver orten ha. Genom expansiva planer, enligt 

stationsnärhetsprincipen, kan stationsöppnande och kommunal fysisk planering gå hand i 

hand för att nå respektive parts mål och utveckla orterna. En tydligare bild över tågtrafikens 

funktion och utformning kan bli ett skarpt underlag till kommunernas fysiska planering. 

Många stationsorter drar idag inte full nytta av stationsnärheten. I figur 11 illustreras 

skillnader i två orters stationsnärhet. Linghem är den ort som idag är minst uppbyggd kring 

sin station, medan Mjölby istället har mer jämnt fördelad befolkning och bättre koppling till 

sin station. Cirkeln visar hur orten, om perfekt stationsnära, hade sett ut givet sin nuvarande 

befolkning. Ett teoretiskt exempel för att visa sambandet mellan kollektivtrafikplanering och 

den kommunala fysiska planeringen. 

Hur orten planerats påverkar förutsättningarna och därmed viljan att resa med tågtrafiken ur 

ett hela-resan-perspektiv. För att ”hela resan” ska vara attraktiv krävs smidiga, snabba 

anslutningsresor och korta bytestider. Detta ställer höga krav på alla former av trafikplanering 

och på infrastrukturen. 
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Figur 11 – Mjölby respektive Linghems utbredning ställt mot stationens placering 

Stationsnärhet i meter och minuter 

Stationsnärhet kan ur dessa perspektiv anses vara de avstånd som primärt är viktiga för 

hållbara transporter, helst gång- och cykeltrafik. Konkret sträcker sig då ”närheten” till 

stationen för dessa mindre orter till cirka 2–3 km. Viljan att gå till en station avtar dock snabbt 

redan vid cirka 500 meter, det vill säga runt 5 minuters gångtid. Med cykel kan man ta sig 

drygt 3 gånger så långt, 1 500 meter, på 5 minuter. 

Räknat på 1 km till/från stationen krävs då cirka 10 minuter gång. Givet samma avstånd i 

ankomstorten kan resan med tågtrafiken max vara runt 30–35 minuter lång för att hela resan 

ska vara intressant för daglig pendling. Detta för att vid 45–50 minuter minskar 

pendlingsbenägenheten fort, och därmed underlaget för den regionala kollektivtrafiken. 

Underlaget, antalet villiga personer som kan tänka sig resa längre än detta, avtar alltså starkt 

efter denna tid. Ett starkt argument för att arbeta mot korta restider och stationsnärhet.  

Likaså betyder detta att en stations omland/upptagningsområde inte kan vara allt för stort 

mätt i meter så väl som minuter från stationen, även om personer reser dit med bil för att nyttja 

en pendlarparkering, 

I större tätorter eller städer, med högkvalitativ stadstrafik, blir definitionen av stadsnära 

relaterat till kollektivtrafikens kvalitet (antal linjer, utbudet, öppettider med mera). På detta 

sätt relaterar kollektivtrafikens framkomlighet i städerna även till arbetet med stationsnärhet, 

för både anslutande regional trafik som stadstrafiken. Ju bättre framkomlighet, alltså kortare 

restider, desto större geografiskt omland kan anses stationsnära.  
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Underlag och resandeanalys  
Arbetet med denna tågstrategi har, utöver styrande dokument och Swecos framtagna 

planeringsunderlag, varit baserad på många olika underlag. Det mer kvalitativa är exempelvis 

inspel från de samverkansmöten som skett och inkomna yttranden över planeringsunderlaget. 

I rutan nedan listas det som tydligast framkom från de kommunala inspelen, i den insamling 

som Sweco utförde inom förstudieuppdraget med att ta fram ett planeringsunderlag. 

 

De kvantitativa källorna som legat till grund för analysen är primärt olika data från 

Östgötatrafiken, som trafikekonomi och resandevolymer. Utöver det så har SCB-data använts 

och underlag från exempelvis angränsande regionala kollektivtrafikmyndigheter eller 

samverkansbolag. Kompletterande data har så långt det varit möjligt använts även från 

exempelvis Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen (TiB). Vissa delar av utredningen har dock 

varit mer problematiska att arbeta med i och med brist på kvalitetssäkrade underlag/data. 

 

Figur 12 – Övergripande beskrivning metodens process 

Från trafikering till systemnivå, och tillbaka 

Metoden är i grunden strukturerad från botten-upp utifrån resande i högtrafik per riktning, 

det så kallade dimensionerande resandet. Metoden gör därför inga utfästelser om annat 

resande eller resandet i stort eftersom det antagits vara sekundärt mot högtrafikutbudet. De 

teoretiska modellerna, baserade på ett nuläge, visar på behovet av kapacitet för det uträknade 

målstyrda högtrafikbehovet. Fokus har varit på framtagandet av en ögonblicksbild i 

högtrafiktimmen, en vardag, år 2040.  
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Utöver detta har den tågstrategiska målbilden också baserats på att bygga en regional 

systembild för trafiken. Ur den aspekten har de regionalpolitiska principerna och dess 

underlag mer styrt processen. Tågsystemet ska byggas så att trafiken matchar de kommunala, 

regionala och interregionala resandemönster som tidigare identifierats och som bland annat 

syns i de styrande regionala principerna. 

För kapacitetsuträkningen, nulägesbilden, har Östgötatrafikens viseringsdata använts samt 

andra tågsystems data, i den mån de funnits att tillgå. På detta sätt har en nulägesbild skapats 

över resandet med den tågtrafik som närmast berör Regionen och som behandlas i denna 

målbild. Parallellt med att räkna ut underlaget har tågens kapaciteter analyserats, så väl 

teoretisk kapacitet som den här nyttjande ”komfortkapaciteten”. Ett Östgötapendeltåg anses 

fullt när 210 personer är på tåget. Två sammankopplade tåg kallas multipelkoppling (multade). 

 

Figur 13 – Exempel på kapacitetsuträkning för Östgötapendelns X61-tåg 

 

Figur 14 – Exempel: resande dimensionerande riktning i högtrafik Östgötapendeln 

Tillväxt av befolkning och resande 

För att få fram den målstyrda framtidsbilden har först en framskrivning skett baserad på SCB:s 

befolkningsprognos. Ett grundantagande är att antalet resor är lika med befolkningsökningen. 

Men till detta har en faktor på 1 % per år också använts eftersom den generella trenden är att 

regional pendling ökar i högre takt än befolkningen. På totalen ökar således resandevolymen i 

Östergötland mer än endast befolkningsökningen.  
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Tabell 1 – Exempel från modellen, SCB:s befolkningsframskrivning mot år 2040 

De kommuner som saknar järnvägstrafik har också ingått i modellen genom att en del av dessa 

kommuners tillväxt har adderats i kapacitetsuträkningen. Ytterligare en tillkommande faktor 

är att halva underlaget från resandet med befintlig expressbusstrafik mellan Linköping-

Norrköping har räknats med för 2040-scenarierna. Dessa resenärer antas inte helt attraheras 

av utvecklad tågtrafik utan har önskade målpunkter som bäst nås med en kompletterande 

busstrafik.  

På detta sätt har en multiplikatoreffekt per station räknats fram. Multiplikatoreffekten visar 

hur mycket resandet prognosticerat ökar med till 2040, utan förändrad marknadsandel för 

tågtrafiken. Hur stor faktor resandeökning det rör sig om visas i Tabell 2. 

Målstyrt scenario för 2040 

Den regionala tågtrafiken ska bidra till den övergripande regionala och kommunala 

utvecklingen och minst nå den önskade nivån om 32 % marknadsandel av persontrafiken. 

Fokus ligger på behoven i högtrafik för daglig arbets- och studiependling. Målbilden utgör en 

samlad målstyrd bedömning över ett tågsystem med olika ”subsystem” av tågtrafik.  

Tågtrafik ska planeras för att alltid uppnå minst de mål om marknadsandel som finns i det 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet, eftersom det är sådant starkt verktyg inom 

kollektivtrafiken. Regionen måste alltså för att nå sina mål arbeta aktivt med tågtrafiken både 

för att klara ökade resandeefterfrågan, och samtidigt lika aktivt för att nå sina uppsatta mål. 

För att få fram det målstyrda scenario som denna tågstrategi behöver har resultatet av 

resandeframskrivningen indexerats mot en måluppfyllelse enligt det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet, från 21 % till 32 % marknadsandel.  På detta sätt framkommer 

en multiplikator som säger hur mycket större resandet med kollektivtrafiken är år 2040, i en 

region som vuxit, och givet att Regionen når sina marknadsandelsmål. Det är denna 

multiplikator, i Tabell 2, som legat till grund för systemanalysen, primärt gällande kapacitet.  

Metoderna kan och kommer behöva utvecklas under remissperioden och i det fortsatta 

tågstrategiska arbetet hos Regionen. Både gällande dataåtkomst och i de teoretiska modellerna 

som konstruerats. Att utifrån dagens resande räkna fram ett potentiellt framtida resande, och 

ställa detta under den regionala strukturen och olika principer, har dock fungerat 

ändamålsenligt som metod i tågstrategin. 
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Tabell 2 – Multiplikatorer för prognos och målbild för 2040 

En regional systembild  

Ett system för invånarna, flera olika trafikaktörer 

Utifrån den ovan presenterade metoden har en systembild tagits fram. Systembilden ska vara 

stabil även med förändrade resandevolymer, det vill säga skalbar utifrån kapacitetsbehov. 

Resandeströmmarna ska på systemnivå speglas i trafikeringen.  

Målbilden nämner olika tågsystem, exempelvis Östgötapendeln eller Mälartåg, men det är inte 

själva fördelningen eller deras organisering som är det centrala. För 2040 är detta lika mycket 

en pedagogisk uppdelning utifrån nuläget än nödvändigtvis en exakt lösning för målåret. 

Regionen är exempelvis delägare i Mälardalstrafik och gör därmed ingen skarp åtskillnad 

mellan dessa tågsystem. Funktionerna i regionen som respektive delsystem ger är prioriterade. 

Dock föreligger i dagsläget ingen klar anledning att ifrågasätta uppdelningen. 

Samma tanke gäller kring hur medborgarna får resa med den regionalt organiserade 

tågtrafiken. Ambitionen är att så långt det är önskvärt och möjligt ska trafik organiserad av det 

offentliga vara öppen för så många som möjligt. Det vill säga att denna målbild antar att 

medborgarna vid 2040 får resa – på aktuella relevanta sträckor – med den offentligt 

organiserade tågtrafik som finns tillgänglig. Hur detta ska lösas gällande priser och produkter 

är inte utrett inom detta arbete. Samarbete i dessa frågor behöver inte betyda samma 

prissättning för de olika tågsystemen. 

Tågtrafik mot regionens mål 

Varje satsning från det offentliga på regional tågtrafik ska bidra till ökad måluppfyllelse. Både 

i ett bredare perspektiv hos Regionen (att verktyget kollektivtrafik är den funktion som ger 

bäst effekt) och i att just regional tågtrafik är den kollektivtrafikfunktion som ska användas 

(och inte exempelvis regional expressbusstrafik). Denna tågstrategiska målbild visar därför på 

ett system som dels ska kunna nå hög måluppfyllelse, dels ska – genom styrkorna med regional 

tågtrafik – var högre presterande än andra av Östergötlands kollektivtrafiklösningar.  

Det är viktigt att i målbilden beskriva och ta hänsyn till dagens problem, med kapacitetsbrist, 

starkare och svagare resrelationer och bristfälliga systemkopplingar. I tiden mellan 2019 och 

2040 måste inte bara åtgärder genomföras som leder mot målbilden, utan även det som behövs 

för att överhuvudtaget nå önskat läge för ”2019” (se kommande kapitel om infrastruktur). 

På totalen innebär målbilden för 2040 en ökad trafikproduktion, även sett till de flesta 

delsträckorna. Ökningen sker primärt i Östgötapendelns kapacitet samt genom att den 

interregionala trafiken mot Mälardalen och Stockholm förlängs in i regionen. Fler fordon 
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kommer behövas för att klara kapaciteten för 2040 och framåt. Dock är ingen konkret 

ekonomisk uträkning utförd.  

En del av trafikökningen, eller förändringen, faller heller inte inom Regionens interna 

kostnader utan genom exempelvis samägda organisationen Mälardalstrafik (tidigare Mälab). 

Region Östergötland kommer att öka sitt engagemang i regionala tågtrafiken samt presentera 

ett antal nya lösningar för tågtrafikens utformning. 

Ostlänken bidrar starkt 

I dagsläget är inte allt känt om hur Ostlänken kommer att påverka regionen. Det är dock högst 

troligt att Ostlänken kommer påverka alla delar av samhället och därmed alla former och 

nivåer av resande. Enskilda kommuner, och regionen som helhet, antas få en ökad 

utvecklingstakt av Ostlänken, både sett till befolkning och förvärvsarbetande, men också 

genom arbetsmarknadsförstoring. Det påverkar hur tågsystemet ska utformas, dess 

resandevolymer och infrastrukturens kapacitet.  

Målbilden som presenteras här visar ett förslag på hur Regionen önskar dra nytta av 

Ostlänken. Den regionala trafiken kommer behöva anpassa sig efter de nya förutsättningarna 

och allt eftersom fler effekter blir tydliga, kommer den tågstrategiska målbilden behöva 

revideras. Kollektivtrafikens låga marknadsandel i nuläget gör det lätt att anta att en trolig och 

önskad överflyttning från bilresande till hållbara transporter kommer ställa stora krav på 

ansvariga aktörer för kollektivtrafikens utformning.  

Antalet kommersiella tåg på Ostlänken har antagits följa Trafikverkets Basprognos 2040. 

Ostlänkens bidrag är ett nytt tågsystem med hög hastighet, och därmed kortare restider, men 

även ny infrastruktur som avlastar Södra stambanan. Den nya banan är, fullt utbyggd, ett 

nationellt höghastighetsprojekt men själva Ostlänken (höghastighetsbanans del Östergötland-

Stockholm) blir ett interregionalt projekt som även förbättrar de nationella resorna.  

Det är därför troligt att de aktörer som tydligt drar nytta av Ostlänken är de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna samt de trafikföretag som driver regional kommersiell trafik, så 

som SJ med den trafik som idag startar i Linköping (Ostpendeln). Banan är därmed redan 

ianspråktagen av regional trafik, om än inte genom kollektivtrafikmyndigheterna. 

Diagram 1 visar på hur arbetspendlingen historiskt ökat mer än befolkningsökningen. Om 

denna trend fortsätter kan en kraftig ökning av det regionala resandet förväntas. När 

Ostlänken tillkommer 2035–2040 kan denna effekt förstärkas ytterligare. En utveckling 

Regionen kommer behöva möta genom exempelvis sitt engagemang i regional tågtrafik. 

 

Diagram 1 – Befolkning- och arbetspendlingsökning i Östergötland  
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Tågstrategisk målbild 2040 

En samlad systembild 

 

Figur 15 – Målbilden 2040 med utbud, uppehållsbild & utredningsområden 

 

Tågsystemet utgör tillsammans med 

expressbusstrafiken Östergötlands hållbara, 

attraktiva och effektiva stomtrafik, för 

kommunernas och regionens utveckling för 

hållbara resor inom och mellan länen  
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Tabell 3 – Summerande tabell över målbild 2040 
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Redovisning per trafiksystem 

Målbild System 1 – Östergötlands pendel 

Östgötapendeln är länets stomme för regional tågtrafik, och även för kollektivtrafiksystemet 

inom regionen generellt. Den är taktfast uppbyggd mellan Motala-Tranås till Norrköping. På 

linjen sker 4 miljoner resor per år, över 10 % av Östgötatrafikens totala resande. Den står för 

hela 80 av 300 miljoner av kollektivtrafikens samhällsekonomiska nytta i Östergötland. 

Upptagningsområdet är stort, där 30 % av regionens befolkning bor inom 2 km från en av dess 

stationer, och 45 % av dagbefolkningen. Samtidigt är Östgötapendeln en stor investering från 

och för Regionen. Trafiken kostar runt 240 miljoner att driva och biljettintäkterna täcker runt 

50 % av kostnaden. Dessa två delar visar både att Regionen redan har ett stort engagemang i 

regional tågtrafik, och att länets invånare uppskattar Östgötapendeln. 

Östgötapendeln, som stomme inom länet, är också det system som dels kommer mata flest 

resenärer till andra tåg-/trafiksystem, dels det som den inomregionala kollektivtrafiken 

primärt kommer mata till. Den får därmed en viktig dubbelroll i att slussa resenärer mellan 

olika system och platser. 

Dess funktion härleds ur Princip 1 samt hur regionens arbetsmarknads- och pendlingsmönster 

ser ut. Pendeln är utformad för att lösa de starkaste stråkens behov med ett högt utbud och 

hög kapacitet. Med denna utformning kan Östgötapendeln både anpassas väl mot behoven 

innan, vid och efter 2040 med fokus på den dagliga inomregionala pendlingen. 

 

Kvartstrafik med förstärkningar 

Med taktfast 30-minuterstrafik från Motala respektive Mjölby mot Norrköping, byggs trafiken 

upp som högfunktionell där efterfrågan och potentialen är som störst. Avgångarna saxas så att 

kvartstrafik uppnås mellan Mjölby-Norrköping. Trafiken ska kunna utföras enligt modellen 

”taktfast tidtabell” med jämna tidsintervaller.  

På detta sätt byggs en inomregional stabil stomtrafik upp i den största relationen, där också 

störst tillväxt väntas. En satsning här är starkt bidragande för att kunna nå uppsatta mål, men 

som också kräver nya förbättrade lösningar (se Målbild System 2). 

Att skapa mer plats för nya kunder kan uppnås, enkelt uttryckt, genom att utöka utbudet (köra 

fler avgångar) eller köra trafiken med fler eller större tåg (öka antalet stolar). Kapaciteten kan 
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inte ökas här genom fler avgångar eftersom infrastrukturen sätter begränsningar. Med 

multipelkopplade avgångar (multar) erbjuds en hög kapacitet och komfort. Trafiken kommer 

även framgent drivas av tåg motsvarande dagens X61-modell, på grund av dess lämplighet 

avseende kapacitet och acceleration.  

Alternativet att öka antalet avgångar har inte fullt ut prövats inom utredningsarbetet eftersom 

resandevolymerna kan hanteras genom en lösning med multipelkopplad 15-minuterstrafik 

Mjölby-Linköping-Norrköping. Antalet avgångar kompletteras också av de regionala tågen 

från Mälardalen. Dock är det i grunden problematiskt att begränsningar sätts av 

infrastrukturen och inte av en avtagande efterfrågan av kunder. Att multipelkoppla tre tåg är 

inte heller möjligt utan ombyggnad av i princip samtliga av regionens tågstationer. 

En uppgradering av Östgötapendeln till 10-minuterstrafik kan därför inte uteslutas som ett 

attraktivt framtida alternativ som eventuellt når målen bättre. Utvecklingen mot 2040 för 

Östgötapendeln blir därmed främst gällande kapacitetsförstärkning. Detsamma gäller för 

delsträckan Motala-Mjölby som skulle kunna prövas för högre utbud än 30-minuterstrafik. 

För relationen Motala-Mjölby blir utbudet multipelkopplad 30-minuterstrafik och, fast av 

andra anledningar, en tur varannan timme genom TiB-systemet. Givet att TiB trafikerar i 

högtrafik blir det totalt fem tåg i högtrafiktimmen. 

Systembilden visar en teoretisk beläggning med viss överkapacitet på sträckan Norrköping-

Linköping. Dels kan kapaciteten, men då inte systembilden, justeras genom färre 

genomgående tåg väster om Norrköping, dels genom färre multipelkopplade tåg för 

Östgötapendeln. Men totalt antal erbjudna sittplatser anses ändå relevant i detta målstyrda 

scenario mellan regionens absolut största orter. 

Tabell 4 visar på Regionens kapacitetsutredning som gäller dagens Östgötapendel, fast med 

framskrivna målstyrda resandevolymer. Tabellen visar på det antal tåg som krävs för att lösa 

kapacitetsbehov (dock ej så man här kan summera ett dimensionerande antal tåg). Det går 

också att utlösa hur mycket kapacitet det finns för systemet att växa i efter år 2040, alltså hur 

mycket systemet klarar efter målåret 2040. 

 

Tabell 4 – Exempel på kapacitetsberäkning 2040 (ej dimensionerande tåg) 

Känd uppehållsbild med en ny station 

Uppehållsbilden kompletteras av en ny järnvägsstation för pendeltågstrafiken i Malmslätt, för 

att öka den regionala tillgängligheten till de viktiga målpunkterna i västra Linköping, från 

Mjärdevi, Universitet in till Garnisonsområdet och Universitetssjukhuset. Den nya stationen, 

med dess förbättrade resmöjligheter, kommer generera nytt resande men också avlasta 

sträckan Vikingstad-Linköping där respektive del från Motala och Tranås sammanstrålar i 

Mjölby och där Östgötapendeln har kraftigt resande. 

Utöver detta är ställningstagandet att tills dess att ytterligare spårkapacitet som kompletterar 

Södra stambanans nuvarande kapacitet finns på plats ska Östgötapendeln inte trafikera 

ytterligare stationer än de som pekas ut i denna målbild. Östgötapendelns nuvarande 
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trafikeringsområdes omfattning ska inte heller utökas. Angjorda stationer för Östgötapendeln 

blir således Motala, Skänninge, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linköping Västra, Linköping, 

Linghem, Kimstad och Norrköping. 

Boxholm 30-minuterstrafik men i nytt tågsystem 

Boxholm är en del av den första regionala principen, att knyta ihop Östergötland, men detta 

görs genom en trafiklösning inom ”princip 3” (se kommande avsnitt om interregional trafik). 

En effektiv lösning för systemet som helhet där skillnaden idag blir att ett fåtal genomgående 

tåg morgon/eftermiddag skiftas mot systembyte i tågknuten Mjölby. 

Mjölby blir en tågknut för Östgötapendeln, regionaltågen, Tåg i Bergslagen (TiB) och 

Jönköpings länstrafiks Krösatåg (JLT) samt de kommersiella system som önskar angöra där. 

Dock är det fortsatt Norrköping och Linköping som är regionens kollektivtrafiknav. Möjlighet 

till korta restider för invånarna i Tranås och Boxholm mot Linköping finns via byte i Mjölby 

till de snabba Mälartågen (se målbildens System 2). Med ett byte kan Boxholm byta till två 

olika tåglinjer mot Mälardalen, en mot Örebro eller till Östgötapendeln. 

Tranås och Boxholm blir del av ”JLT-systemet” med 30-minuterstrafik fast med systembyte i 

”knutpunkt Mjölby”. Tranås och Boxholm är de stationer där minst resande sker idag. Stråket 

söderut från Mjölby är ungefär hälften så stort som det norrut mot Motala, och där det norra 

stråket väntas ha än större potential mot 2040. 

Resandevolymerna på detta delstråk är därför hanterbara och tas bättre om hand av ett annat 

system än Östgötapendeln. Ett överutbud på denna delsträcka hade belastat resterande delar 

av Östgötapendeln. Den utbyggnad av Östgötapendeln som behövs i de starkare stråken gör 

det också lämpligt att byta system för dessa två sorter. På samma sätt förlängs inte systemet 

utanför Motala eller Norrköping. De uppdragen överlämnas till de interregionala systemen.  

Östgötapendeln och andra tågsystem 

Östgötapendeln ska fungera som stomme i länets trafiksystem. En eventuell samordning med 

andra tågtrafiksystem kan bli aktuell om en sådan samordning är ekonomiskt försvarbar, löser 

en efterfrågad kapacitetsförstärkning eller ger en väsentlig restidsförbättring. Denna 

samordning får inte påverka Östgötapendelns trafikupplägg eller dess ekonomi negativt.  

För att nå målen och erbjuda en mer attraktiv produkt i de starka relationerna behöver 

Östgötapendeln kompletteras på delsträckor med ett annat regionaltågsystem. Endast 

kapacitetsförstärkning räcker inte och interna varianter riskerar att störa systembyggnaden.  

För 2040 förlängs därför de interregionala tågsystemen från Mälardalen vidare in i 

Östergötland. Det avlastar Östgötapendeln, men erbjuder framförallt en kompletterande 

snabbare trafikprodukt. På sträckan Linköping-Norrköping antas det största resandebehovet 

finnas på sikt varför det krävs att Regionen erbjuder mest och bäst trafik på denna sträcka.  

Figur 16 visar en koppling mellan högtrafikutbud och ett utbud på en vardag. Tillsammans ger 

de en indikation av hela det utbud som tågstrategiska målbilden pekar på, vilket är viktigt 

eftersom det är inte bara attraktivt utbud i högtrafik som ger fler och nöjdare kunder.  

 

Figur 16 – Högtrafikutbud och vardagsutbud  

252



Tågstrategisk målbild 2040  Version 1.0 

Sida 30 av 49    

Målbild System 2 – Mälardalen och Stockholm 

Den interregionala tågtrafikens roll i Östergötland är primärt stödjande för långväga resande 

och generellt sett inte en del av det inomregionala systemet. Östgötapendelns utformning 

lämnar dock vissa behov, i form ökad kapacitet och snabbare restider. Andra tågsystem måste 

då kunna lösa och bidra till en bättre östgötsk helhet. Det gäller inte minst trafiken från 

Mälardalen och Storstockholm. 

Östergötlands relation med Mälardalen och Stockholm är den interregionala relation som har 

störst betydelse för Regionen. Inte bara genom Storstockholms attraktivitet utan för mer 

närliggande orter som Katrineholm, Nyköping eller Södertälje och i förlängningen även 

Arlanda. Trafiken i detta system väntas ske genom två linjer och köras med Mälardalstrafikens 

snabbare och större tåg, Stadler Dosto-tåg som inköpts inom Mälartåg-samarbetet. Detta 

utesluter inte att andra tågtyper gemensamt köps in av ägarna, exempelvis regionaltåg som 

kan framföras i 250 km/h, om så behövs.  

En stor del av resandet i dessa relationer antas ske med kommersiella alternativ, nationell 

tågtrafik som passerar genom regionen eller har sin början i regionen. Ostlänken kommer 

påverka dessa relationer i och med ny högre kapacitet, men också genom avlastning för Södra 

stambanan. Störst effekt kan dock de kortare restiderna ge, att Norrköping kan nå Stockholm 

på 50 minuter. En tid som möjliggör daglig regional arbetspendling för vissa resenärsgrupper.  

 

Regionaltrafik från Mälardalen stärker Östergötland 

Regionen avser också att ta Ostlänken i anspråk för viss offentligt organiserad trafik, den som 

i målbilden är utpekad att gå (via bibana) till Nyköping (och Skavsta), vidare mot Södertälje 

och Stockholm. Denna trafik, för att nå länets största ort och målpunkt, förlängs vidare till 

Linköping. Vissa avgångar förlängs vidare till Mjölby där trafiken knyts ihop med 

Östgötapendeln från Motala, men framförallt med TiB och JLT. Det är viktigt att båda linjerna, 

från Nyköping respektive Katrineholm, kan förlängas till Mjölby. Antalet avgångar är möjligt 

att justera uppåt eller nedåt efter behov. Grundutbudet är två avgångar i högtrafiktimmen på 

sträckan Norrköping-Linköping-Mjölby. 

Samma förlängning, fast via Södra stambanan, sker också för UVEN som binder ihop 

Östergötland med Södermanland och Västmanland. UVEN har fått sitt namn för sin tidigare 

sträckning mellan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping men har i dagsläget sträckning 

mellan Linköping-Sala med flera uppehåll där emellan.  
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Med detta upplägg, på dessa två banor med 30-minuterstrafik till Katrineholm respektive 

Nyköping, kommer den interregionala pendlingen gynnas. Utbudet norr om Katrineholm och 

Nyköping behandlas dock inte här utan inom En Bättre Sits-samarbetet.  

Idag är enskilda avgångar på tåget mot Katrineholm och norrut (UVEN) fullsatta, dock mest 

beroende på gammal fordonstyp som har låg kapacitet. Med kommande stora regionaltåg inom 

Mälardalstrafik kan detta lösas utan utbudsökning. Men att förstärka södra UVEN (Linköping-

Norrköping-Katrineholm) kan eventuellt vara möjligt och önskvärt utan att spekulera i 

behovet norr om Katrineholm. Infrastrukturförutsättningar för en sådan lösning måste i så fall 

säkerställas.  

Katrineholm är också en målpunkt för östgötarnas resor vidare mot Göteborg. Det är därför 

gynnsamt för hela systemet att tågen angör Mjölby och framförallt Linköping, som ett 

marknadsunderlag. För linjen mot Stockholm är Nyköping en stad/målpunkt i sig med Skavsta 

flygplats som en stark målpunkt för sällanresenärer. Södertälje är en stark inpendlingsort med 

stor industriverksamhet. Båda dessa resenärsgrupper, anslutningsresor och sällanresenärer, 

stärker linjerna utöver den tänkta arbets- och studiependlingen.  

Två system ger en förstärkningseffekt 

Förutom resandet på dessa tåglinjer i sig avlastar denna trafik Östgötapendeln inom 

Östergötland och erbjuder väsentligt snabbare restider i det inomregionalt starkaste stråket 

Mjölby-Linköping-Norrköping. De nya korta restiderna som detta system erbjuder förväntas i 

sig öka resandet mer än endast en utbyggnad av Östgötapendeln.  

Därmed träder denna trafik in som ett attraktivt komplement till pendeltågstrafiken. 

Linköping är en viktig ort för systemet och en målpunkt för intilliggande regioner. Färre resor 

kräver byten om tågen också förlängs in i Östergötland. Västra länsdelen kommer på detta sätt 

kunna resa till Mälardalen och Storstockholm från Mjölby utan byten.  

I och med detta halveras nästan restiderna i de starka relationerna. I Figur 17 redovisas 

ungefärliga restidsvinster. Norrköping-Linköping kommer ta 15 istället för 30 minuter, 

Norrköping-Mjölby 30 istället för 50 minuter, och Norrköping-Motala 50 istället för 70 

minuter (trots byte i Mjölby). Detta antas bidra starkt till ökad måluppfyllelse då nya 

resenärsgrupper attraheras av utbudsökningen och de förbättrade restiderna. Kapaciteten 

anpassas efter behovet, primärt genom att reglera antalet multade Östgötapendlar, men 

grundstrukturen med två kompletterande system står fast som det nya erbjudandet.  

För att ytterligare stärka tågens roll i dessa regionala resor krävs även att restiderna och 

framkomligheten försämras för biltrafiken så att tågens relativa attraktivitet ökar. Det är en 

stor och viktig uppgift som Regionen måste driva tillsammans med Trafikverket och berörda 

kommuner. 

 

Figur 17 – Ungefärliga restider Norrköping-Motala med regional skip-stop-trafik 
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Åby – ny station på UVEN 

För UVEN tillkommer en järnvägsstation i Åby som dels stärker tåglinjen och motiverar 

trafikutökningen på linjen, dels så stärks Åby som ort i regionen. Med Åby som tillkommande 

station (fler resenärer) stärks skälen att öka utbudet över länsgränsen mot Katrineholm. 

Tillsammans med Malmslätt är Åby en av de orter som också når över 4 000 invånare. Genom 

detta får Åby del av basutbudet för regional tågtrafik, 30-minuterstrafik, och möjlighet till 

direktresor till Katrineholm och norrut men framförallt till Norrköping-Linköping. Restiderna 

kan tänkas hamna på cirka 20 minuter till Katrineholm och 30 minuter till Linköping. 

Tågresor till Norrköping från Åby antas inte vara aktuellt för resenärerna, utan dessa resor 

hanteras istället bäst genom framförallt en välutvecklad stadsbusstrafik på orten. 

Krokek och Nyköpingsbanan – nya regionala lösningar efter Ostlänken 

Nyköpingsbanan, och därmed orten Krokek (Kolmården station), blir i och med Ostlänkens 

färdigställande utan offentligt finansierad trafik. Det är en konsekvens av att trafiken mot 

Stockholm placeras på den snabbare Ostlänken, istället för den infrastrukturellt begränsade 

Nyköpingsbanan. Enkelspåret och stationen möjliggör inte en stabil, säker eller funktionell 

utökning av tågtrafiken till Krokek för att erbjuda eftersökt nivå av trafik. Frågan ägs av 

Regionen i samverkan med berörd kommun, Trafikverket samt berörda regioner.  

Vad detta innebär för Nyköpingsbanan är i dagsläget inte klarlagt och Regionen har inget 

ställningstagande i frågan. Det är Trafikverket som har rådighet över järnvägsinfrastrukturen. 

Den här presenterade målbilden motsätter inte att banan fortsätter trafikeras av annan 

intressent. Banan, eller snarare trafiken på den, faller under princip 2 och har därför ändå en 

relativ betydelse för Regionen, om än lägre än önskan att köra regionaltågen på Ostlänken för 

regionens bästa. Utvecklad regional expressbusstrafik antas kunna hantera de resandebehov 

som finns för Krokek/Kolmården. 

Behov av utredningar ur ett helhetsperspektiv 

Båda dessa orter och deras trafikering behöver detaljstuderas ur ett helhetsperspektiv. Åby blir 

del av Norrköpings stadstrafik från 2020 och Krokek/Kolmården har behov av förbättrad 

busstrafik. För båda orterna finns stor potential för ökad andel hållbara persontransporter, 

med en blandning av tåg, regionbuss och stadsbuss.  

För Krokek/Kolmården utreds frågan bäst inom En Bättre Sits-arbetet eftersom frågan om 

trafik längs Nyköpingsbanan inte är en enskild östgötsk fråga. Figur 18 visar på den 

storregionala systemanalysen för år 2030 som togs fram i samverkan av ingående regioner. En 

revidering av systemanalysen pågår där även många kommuner är involverade. 

Eventuellt kan annan aktör vilja bedriva trafik på banan även om Regionen inte ser denna 

trafik som del av sitt eget direkta engagemang. Med en utvecklad busstrafik och förbättrad 

framkomlighet i Norrköping kommer Krokek få kortare restid till Stockholm genom byte till 

tågen på Ostlänken i Norrköping än idag, 2019. Nyköpingsbanan lär fortsatt behövas som 

avlastning och för omledning av trafiken på Ostlänken. Det är också tänkbart att både 

Ostlänken och Södra stambanan får trängselproblem och då behövs Nyköpingsbanan även av 

denna anledning. 

Vissa av dessa, i Östergötland förlängda regionaltåg, kommer behöva vända (starta/sluta) i 

Norrköping eller Linköping. Inte minst gäller detta i lågtrafik, men även den kommersiella 

trafiken kan antas önska köra mer trafik på delsträckor. Det är därför väldigt viktigt att båda 

resecentrumområdena i Linköping och Norrköping möjliggör denna typ av trafikering och inte 

sätter begränsningar. Risken för onödigt dyra trafikeringslösningar eller outnyttjad potential i 

systemet är stor ifall detta inte inarbetas i projekteringen. Regionen har här ett stort behov av 

samverkan med kommunerna och Trafikverket. 
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Figur 18 – Inriktning från En Bättre Sits storregionala systemanalys för 2030 
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Målbild System 3 – Interregionala tågsystem 

Vid rätt förutsättningar är tågtrafik ofta det bästa alternativet för hållbara resor för längre och 

medellånga resor i starka stråk. Östergötland, strategiskt placerad i södra Sverige, har många 

intressanta och viktiga interregionala relationer. Dock ligger många av dem på ett avstånd som 

inte alltid ger goda förutsättningar för daglig pendling.  

I denna tågstrategiska målbild pekas tre interregionala stråk ut som, efter Stockholm och 

Mälardalen, har påverkan på Östergötlands engagemang i regional tågtrafik: stråket mot 

Jönköping, stråket mot Örebro samt stråket mot Kalmar.  

Stråket mot Jönköping, sett till resandeunderlaget, är det enda av de interregionala stråken 

under princip 3, som motiverar trafik för daglig interregional pendling (30-minuterstrafik). 

Framförallt beror det på att den östgötska orten Boxholm finns i stråket, samt den närliggande 

orten Tranås. Östgötapendeln trafikerar dem i nuläget men har här trafikförsörjning via ”JLT-

systemet”. För stråket mot Örebro finns idag ”Tåg i Bergslagen-systemet” (TiB) via Hallsberg, 

och för Kalmar finns ”Kustpilen-systemet” med linjer mot Kalmar respektive Västervik.  

Samtliga relationers tågtrafik antas framföras med ett tåg liknande dagens Regina-tåg 

alternativt tågtyper liknande Östgötapendelns X61. 

Trafiken som beskrivs i den här delen ansvarar andra regionala kollektivtrafikmyndigheter för 

(eller motsvarande, exempelvis genom samarbetsorganisationer). Regionen presenterar sin 

systembild som en grund för fortsatt samverkan för utveckling av den regionala tågtrafiken, 

men beslut gällande trafikering och stationsuppehåll ligger hos de som har ansvaret. 

 

 

Stråket mot Örebro 

I denna målbild bedrivs trafik på Godsstråket genom Bergslagen med ett basutbud, cirka 8–

10 avgångar per dag. Målet är inte inomregional pendling i Östergötland utan fortsatt 

Bergslagens/Region Örebros koppling till de nationella tågen i Mjölby. Dagens 

resandevolymer motiverar inte heller ett högre utbud över regiongränserna. 

Endast ett basutbud behövs för att lösa detta interregionala resande och det inomregionala 

resandebehovet i Östergötland löser Östgötapendeln. Därför trafikerar inte heller TiB-

systemet längre Skänninge utan fokuserar på snabbast möjliga resande mellan Mjölby-Motala-
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Örebro. Skänninge som stationsort för detta system antas inte ge ett nettopositivt resande när 

det längre resandet mellan Östergötland-Örebro prioriteras och ökar. Frågan ägs inte direkt 

av Regionen, men Regionen avråder från stopp. Fler stopp i detta stråk eller en förlängning av 

systemet till Linköping är inte önskvärt så länge Mjölby kan fungera som knutpunkt och 

kapaciteten på Södra stambanan är begränsad. Ur ett systemperspektiv är det bättre att 

Mälartågen sköter detta uppdrag eftersom det är en starkare systemkoppling. 

Motala i mitten av ett stråk med potential 

Ett lågt basutbud kan ses som allt för lågt med tanke på kommande förändringar. För denna 

trafik finns därför en kvarvarande fråga om hur de regionala kollektivtrafikmyndigheter som 

äger Tåg i Bergslagen samt eventuellt Region Östergötland önskar dra nytta av utbyggnaden 

av dubbelspåret mellan Mjölby-Örebro. Region Örebro har i arbetet med tågstrategiska 

målbilden också sett behov av fortsatt utredning av detta stråk. 

Restiden på relationen Motala-Örebro uppskattas hamna på cirka 50 minuter (idag runt 80 

minuter), det vill säga tillräckligt låg för att vara relevant för daglig arbetspendling. Åt andra 

hållet har Motala cirka 40 minuter till Linköping. En strategisk position mellan två 

tillväxtregioner men där den primära kopplingen finns mot Mjölby och Linköping. Stråkets 

potential, jämte stråk mot andra grannlän, kan på sikt öka i och med att Örebro (med omnejd) 

är större och restiderna faktiskt gör daglig pendling möjlig.  

Det kan betyda att längs detta stråk finns en potential om att kunna bedriva utökad trafik, med 

timmestrafik som nästa systemnivå. Resandet på stråkets södra del är relativt lågt idag, men 

så är utbudet också högst begränsat. När infrastrukturen blir bättre kan utbudet, och därmed 

resandet, förstärkas. Om restiden sjunker med cirka 25 % och utbudet fördubblas, kan det 

komma att lyfta resandet kraftigt.  

Även Mjölby kommer direkt kunna ta del av detta och med Hallsberg som knutpunkt för 

långväga resor kan detta stråk bli än mer intressant ur ett östgötskt perspektiv, inte minst för 

de västra länsdelarna. 

I dagsläget, med utblick på 2040, är denna tågtrafik ännu primärt för det interregionala 

resebehovet för Örebro län/Bergslagen till att möta de nationella tågen i Mjölby. Ett 

välplanerat systemmöte med Östgötapendeln och de regionala tågen ska eftersträvas. Det 

omvända kan också tänkas bli bättre efter dubbelspårsutbyggnaden att östgötarna kan (via 

TiB) byta till Göteborgstågen i Hallsberg. I vilket fall krävs Mjölby som knutpunkt med 

välutvecklade bytesmöjligheter, så som byte över plattform. Det är ett behov som finns redan 

idag, men då mest inom Östgötapendelsystemet. 

 

Stråket mot Jönköping  

Knutpunkt Mjölby 

Med anledning av de argument som framförts om System 1 har Östgötapendeln slutstation i 

Mjölby. Region Jönköpings tågtrafik (JLT), som idag trafikerar Tranås söderifrån med 

Krösatågen, har i denna målbild ett förlängt system upp till Mjölby. Utbudet kvarstår på 30-

minuterstrafik baserat på resandevolymerna.  

Boxholm, delsträckans östgötska ort, trafikeras således av ett nytt men i grunden likvärdigt 

trafiksystem. Om man byter i Mjölby till Mälartågen kan restiderna mot Linköping bli kortare 

än en resa hela vägen med Östgötapendeln. Här exemplifieras grundtanken om att flera olika 

tågsystem tillsammans kan svara för regionens samlade behov. 

JLT-tågen möter upp Östgötapendeln, Mälartågen, TiB och den kommersiella trafiken i 

Mjölby. Endast ett byte krävs för att ta sig mellan Linköping och Nässjö. Om bytet mot 
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Jönköping kan planeras bort finns en viss potential att utveckla stråket. I nuläget finns ett fåtal 

genomgående tåg från Tranås mot Linköping.  

Ur ett systemperspektiv är det inte möjligt att erbjuda direktresor för alla delar. Men ur ett 

hela-resan-perspektiv för varje enskild resenär väger ändå bytet tyngre per minut än den rena 

väntetiden. För att för att bibehålla befintliga kunder och attrahera nya, är det helt nödvändigt 

att trafikering och infrastruktur i Mjölby är fullt integrerade för bästa/kortaste möjliga byte.  

Frågeställningen om fler tågstopp, som i Sommen, blir därmed en fråga primärt för Region 

Jönköping. Orten kan dock anses vara i minsta laget för att kvalificera sig för regional tågtrafik. 

Tillsammans med Region Jönköping behöver det exakta trafikupplägget färdigställas, där 

Regionen ser basutbudet med 30-minuterstrafik Tranås-Boxholm-Mjölby som nödvändigt att 

få på plats. Söder om Tranås svarar Region Jönköping primärt för behovsbilden.  

Region Jönköping har uttryckt intresse av att jobba vidare med hypotesen om ett förlängt 

Krösatåg till Mjölby. Ett arbete, likt frågan om stråket mot Örebro, som måste formaliseras i 

en gemensam utredning. På lång sikt, mot år 2060 (kopplat mot hela höghastighetsnätets 

utbyggnad) skulle en genomgående trafik Jönköping-Örebro vara möjlig.  

Systembild och utbud 

Alternativet att ha kvar Östgötapendeln likt dagens trafikeringslösning har under 

framtagandet av den tågstrategiska målbilden utretts. Obalansen blir allt för stor och ett 

överutbud (överdimensionering) är inte målstyrt önskvärt. En förlängning av JLT-systemet 

med bibehållen 30-minuterstrafik anses dock väl kunna möta behoven. Förändringen låser 

samtidigt upp Östgötapendeln för mer målstyrd planering och funktion i regionen. 

 

Stråket mot Kalmar och Västervik 

I stråket söderut från Linköping finns idag två banor, trafikerat av ett tågsystem, med två 

separata linjer: Stångådalsbanan med Kustpilen mot Kalmar, och Tjustbanan med Kustpilen 

mot Västervik. Banorna är inte elektrifierade, har manuell klarering på vissa delar och håller 

låg kvalitet med låg regularitet till följd. Trafiken bedrivs också med miljömässigt undermåliga 

dieseltåg. Detta tågsystem är, till skillnad mot samtliga ovannämnda, inte heller 

systemintegrerat på ett liknande sätt utan mer självständigt. Ansvaret för spåranläggningen 

ligger hos Trafikverket men för trafikeringen ansvarar Region Kalmar.  

De två linjerna har både olika resandevolymer och olika uppdrag. Samtidigt har båda linjerna 

idag ett lågt utbud och är fokuserade på interregionala anslutningar till de nationella tågen i 

Linköping. Uppdraget kompletteras av begränsad inomregional pendling inom Kalmar 

respektive Östergötland.  

För Östergötlands del är trafikens bidrag till regional utveckling marginell. På sträckorna finns 

istället högkvalitativ expressbuss- och landsbygdstrafik som står för det inomregionala 

uppdraget. Kustpilarna tillsammans står för cirka 35 % av Region Kalmars tågtrafik. 

Stångådalsbanan står för 25 % och Tjustbanans del motsvarar 10 %.  

Ur ett östgötskt perspektiv är resandet på båda linjerna lågt. Nettokostnaden per resenär är 

hög (cirka 10 gånger så hög som på Östgötapendeln, 300 mot 30 kr). I snitt kan 

resandevolymerna på relevanta delsträckor hanteras med exempelvis expressbusstrafik med 

dubbeldäckare. Detta räknat för båda banorna tillsammans, om än att vissa avgångar självklart 

kan ha högre beläggning. 

I denna tågstrategiska målbild anses potentialen för respektive tåglinje inte stark nog för ett 

ökat engagemang i regional tågtrafik, vare sig gällande infrastrukturinvesteringar eller utökad 

trafikbudget. För orterna längs banornas sträckor, som Kisa och Åtvidaberg, finns potential 
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för regional utveckling genom kollektivtrafik, men inte nödvändigtvis genom dagens lösningar. 

Ansvaret är Region Kalmars, 2019 likt 2040, och det är genom deras beslut och engagemang 

som trafiken existerar.  

Tjuststråket med högkvalitativ busstrafik 

För Tjustbanan har resebehoven i målbilden istället övergått till att lösas med ett funktionellt 

bättre anpassat busskoncept. Persontrafiken på Tjustbanan har ett lågt regionalt mervärde för 

Östergötland och medfinansieringen har i linje med detta varit låg sedan 2008.  

Integrerat med befintlig trafik mellan Linköping och Åtvidaberg (och delen Gamleby-

Västervik) kan bättre och mer målstyrd trafik erbjudas. Restidsskillnaden mellan start- och 

slutort blir endast 5 minuter jämfört med tåg, och ett högre utbud kan erbjudas för en 

väsentligt lägre kostnad än dagens tåglösning. Det vill säga en trafik med exempelvis 

dubbeldäckade expressbussar med Östgötatrafikens taxa, taktfast timmestrafik och 

busstrafikens regularitet på nästintill 100 %. Falerum (cirka 250 invånare) och station 

Basthagen i Åtvidaberg skulle hamna utanför ett bussystem och får eventuellt lösas på annat 

sätt.  

Restiden med bil Västervik-Linköping är cirka 1 timme och 30 minuter, med en busslösning 1 

timme och 45 minuter. En resa med dagens Kustpilentrafik tar 1 timme och 40 minuter. På 

totalen blir en busstrafiklösning attraktiv gentemot bilen, och som helhet bättre än tågtrafik.  

Att investera i Tjustbanan är inte önskvärt av flera anledningar. För det första för att Regionen 

relativt sett hellre önskar investeringar på andra banor/objekt med högre potential. För det 

andra, om banorna vore av hög standard skulle inte en investering i drift av regional tågtrafik 

vara målstyrt eftersom Regionens trafikresurser behövs till andra trafiksystem med högre 

behov. För det tredje för att det idag, i absoluta termer, saknas avsatta medel för detta.  

Stångådalsbanan – En länk för Kalmar norrut 

För 2040 stöds Stångådalsbanan och dess trafik i att finnas kvar i samma utsträckning som 

idag. Det vill säga ett grundutbud på ungefär varannan-timmestrafik, styrd av det 

interregionala behovet, primärt för kommunerna i norra Kalmars län för att kunna nå de 

nationella tågen i Linköping. För att möjliggöra dessa kommuners interregionala resor, genom 

kopplingen till Stockholm, utgår det ett nationellt stöd till trafiken på Stångådalsbanan. 

Eventuellt kan insatsturer komma att behövas i de mest attraktiva tidslägena i högtrafik.  

Kalmar, som utpekad tillväxtmotor, behåller därmed en koppling norrut. Tågtrafiken 

motiveras av kommunerna i norra Kalmar läns behov av interregionala resor, samt behov inom 

Region Kalmar, och inte för den regionala pendlingen, som är marginell och för Östergötland 

kan lösas av utökad expressbusstrafik. Banan är således inte systemkritiskt behövd utan finns 

kvar som stöd för Kalmar län och några av dess nordligt förlagda kommuner. Det 

interregionala resandet rör inte heller några stora volymer som egentligen kräver just lösning 

med tågtrafik. 

En långväga busstrafiklösning, som skulle ersätta Kustpilen på Stångådalsbanan, skulle öka 

restiden med en timme, från dagens 3 till 4 timmar. En bilresa Kalmar-Linköping tar i 

jämförelse också 3 timmar, vilket innebär att busstrafiken ändå kvarstår som ett acceptabelt 

alternativ men inte konkurrenskraftig nog. Tåget har dock inte en stark konkurrenskraft 

gällande restider mot bil, så som tågtrafik brukligt ska ha. 

Jämförs detta Kustpilenstråk mot Kalmar med ett annat interregionalt stråk under ”princip 3”, 

det mot Örebro via Godsstråket genom Bergslagen, så har Mjölby-Motala-Örebro en tydligare 

potential i och med större resandeunderlag och kommande dubbelspår som ger nya kortare 

restider. I det stråket finns en möjlighet att införa utökad regional tågtrafik. Detta anser inte 

Regionen vara möjligt för relationen Östergötland-Kalmar. 

260



Tågstrategisk målbild 2040  Version 1.0 

Sida 38 av 49    

Eventuellt öppnande av nya stationer hanteras enligt de ovannämnda stationsprinciperna men 

Regionen ser i dagsläget inget behov av öppnandet av nya stationer inom Östergötland. 

Trafikeringen, så väl som orterna i sig, behöver utvecklas för att motivera och tydligare bidra 

till regional utveckling genom tågtrafikering. Nya stationer skulle dock förlänga restiden för 

det långväga resandet. Eftersom trafikens utbud är så begränsat skulle en stationsort uppleva 

en liten skillnad i resmöjligheter. 

Utredningar om trafikering och anslutningar 

Att investera i banorna stöds inte av uppsatta mål och att utöka trafiken, så att trafiken skulle 

uppnå den nivå som krävs/önskas om 30-minuterstrafik (basutbudet), skulle urholka andra 

delar av Regionens engagemang i regional tågtrafik. Regionen ser därför inte ett inomregionalt 

tågpendlingssystem på vare sig Tjust- eller Stångådalsbanan. För Östergötlands del är dock 

medfinansiering till Stångådalsbanan fortsatt möjlig i målbilden för 2040.  

Dock kvarstår, utanför detta arbete, många frågor kring båda banorna och deras framtid. I 

nuläget saknas vissa svar rörande exempelvis ERTMS-investering samt banornas koppling i 

Linköping. När dessa frågor har fått svar bör den tågstrategiska målbilden revideras, om någon 

väsentlig förutsättning ändrats. Men när det kommer krävas av Regionen att formellt yttra sig 

om banorna och trafikering kommer det att göras. Detta är endast den strategiska inriktningen 

utifrån nu gällande förutsättningar och behov. 
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Figur 19 – Målbilden 2040 i ett fördelat tågsystem 
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Tabell 5 – Summerande och trafikfördelad tabell över målbild 2040 
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Anslutande regional trafik  

Tågtrafiken är beroende av anslutande regional kollektivtrafik, så väl stadstrafik som 

inomkommunal och mellankommunal trafik. Även om den regionala tågtrafiken är stommen 

i Östergötlands kollektivtrafiksystem så krävs välfungerande trafik som matar till/från denna 

för ett ”hela-resan, hela regionen-perspektiv”. På de sträckor där tågtrafik inte finns är 

regionala expressbussar stommen i trafiksystemet. Det är viktigt att buss- och tågtrafiken ses 

som olika delar som kompletterar varandra i trafiksystemet, där ingen dränering eller 

internkonkurrens sker. Därför måste den regionala busstrafiken hålla hög kvalitet och kunna 

matcha tågtrafikens utbud och resmöjligheter vid vissa utvalda stationsorter.  

Nedan visas Regionens bild över hur den regionala busstrafiken ska knytas samman med 

tågsystemet. Den bygger på den presenterade målbilden över tågtrafiken och ska fungera som 

en styrning och ett stöd för busstrafikplaneringen. 

Det är viktigt att all parallellgående busstrafik till tågtrafiken, oavsett relation, ses över och 

motiveras. Det är inte önskvärt att buss och tåg konkurrerar eller underminerar varandra, utan 

resurserna bör samordnas till den lösning som erbjuder högst måluppfyllelse. 

 

Figur 20 – Regional busstrafik med prioriterade stationer och anslutningar  
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Om kommersiell trafik 

Östergötland har behov av stark kommersiell trafik 

Den tågstrategiska målbilden berör inte den kommersiella tågtrafiken. Däremot är den 

kommersiella trafiken både behövd och önskvärd, inte minst med perspektivet av att 

Ostlänken är färdigbyggd. Den kommersiella trafiken är helt central för att Regionen ska 

kunna nå sina uppsatta mål. Den framtagna målbilden utesluter inte heller alternativet att 

delar av tågsystemet, som idag är offentligt upphandlat, istället körs på kommersiella grunder.  

Kan efterfrågan lösas genom kommersiella aktörer får dessutom Regionen resurser över att 

flytta till andra behovsområden. Dock kan en frågeställning vara om Regionen önskar stödja 

vissa mål-/resenärsgrupper som kan få sämre tillgänglighet genom kommersiell tåglösning 

genom exempelvis hög prissättning. Det vill säga ingå någon form av biljettsamverkan om det 

målstyrt gynnar tågsystemet och dess kunder som helhet. 

Redan i dag är den kommersiella trafiken viktig som stomme för det långväga och snabbaste 

resandet, så väl söderut som norrut. Med Ostlänken kommer den kommersiella trafiken ha 

nya möjligheter för marknadsexpansion och i än högre grad kunna bidra till den regionala och 

kommunala utvecklingen. Förhoppningen är att fler resor ska ske genom de hållbara 

alternativen. Kommersiell trafik på Södra stambanan antas också finnas kvar, och kunna få 

bättre förutsättningar när den avlastas av Ostlänken.  

Omfattningen av kommersiell trafik är i dagsläget oklar men enligt Trafikverkets Basprognos 

2040 visas en trafikering av två tåg per maxtimme (högtrafik) och riktning på Ostlänken och 

ett tåg varannan timme på Södra stambanan, båda i relationen Malmö-Stockholm. För 

Östergötland tillkommer det som idag är Ostpendeln via Södra stambanan, två tåg i timmen 

och riktning, fast då på Ostlänken (utan stopp i Nyköping). I En Bättre Sits benämns den 

”RegioExpress” och är genom det utpekad som regionalt viktig. 

Regional trafik på Ostlänken 

Den presenterade tågstrategiska målbilden visar på ett system som tar i anspråk viss kapacitet 

för regional trafik på Ostlänken. Men detta kommer endast vara möjligt under vissa 

förutsättningar. Då den kommersiella trafikens utformning runt år 2040 inte är känd i 

dagsläget har denna trafik avgränsats. Men exempelvis måste den offentligt upphandlade 

trafiken, som behandlas i denna målbild, framföras med tåg som klarar 200 km/h. 

Redan nu kan Regionen konstatera att den kommersiella trafiken hamnar i konkurrens med 

Östgötapendeln om kapacitet. Denna fråga måste hanteras fram till och med, samt efter, 

Ostlänkens färdigställande. Kommersiell trafik antas också finnas på Södra stambanan 2040 

med samma behov av diskussion om trafikens och infrastrukturens utformning.  

Tågstrategiska målbilden blir i denna aspekt ett inspel för andra aktörer att utgå ifrån i 

fördjupade diskussioner och trafikering och för den behövda infrastrukturen. Samverkan i 

dessa så kritiska frågor behöver ständigt förbättrade underlag och visioner för att hantera 

utvecklingen innan problem uppstår, och lösa de som redan finns idag. 
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Infrastruktur – utmaningar och möjligheter 

Önskad trafikering ska styra önskad infrastruktur 

Principen om att önskad trafikering styr vilken infrastruktur som ska finnas är primärt 

gällande och helt avgörande för att kunna nå uppsatta mål. Det är Regionens uppgift att utifrån 

önskad kollektivtrafik arbeta för att den infrastruktur som behövs ska finnas på plats. Detta 

arbete sker genom samverkan med berörda aktörer och tydligt utpekande av behov och objekt. 

Huvudansvaret är dock svenska statens genom Trafikverket. 

Olika tågtrafik ska kunna fungera på samma anläggningar utan att störa varandra så kunder 

påverkas negativt. Vare sig det gäller operativ drift eller trafikutökningar från de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna eller kommersiella aktörer. 

Delar av planen är möjlig att genomföra inom dagens förutsättningar, andra delar kräver ny 

eller utvecklad infrastruktur. Därför måste Regionen aktivt arbeta för att tågstrategin, i delar 

och helhet, ska kunna genomföras genom att behövd infrastruktur kommer på plats. På detta 

sätt fungerar tågstrategin som ett inspel till olika aktörer så att Regionen kan arbeta för att rätt 

infrastruktur ska finnas på plats för önskad trafikering och kapacitet. Det gäller både stationer 

och kapacitet. Figur 21 visar i ett förenkla format på viktiga infrastrukturobjekt på en karta. 

 

Figur 21 – Viktiga infrastrukturobjekt mot år 2040 

Ostlänken bidrar och avlastar 

Ostlänken måste komma på plats, inte bara för dess nationella roll utan för regionens 

utveckling. Utan Ostlänken kommer inte den regionala tågtrafiken kunna svara på ökade 

behov eller utvecklas mot uppsatta mål. Detta kommer påverka regionen långt mer än bara 

gällande hållbara transporter. Regionen måste därför arbeta mot den nationella nivån för att 

säkerställa regionala intressen. 

För att den tågstrategiska målbilden ska kunna genomföras kommer stora investeringar i 

infrastruktur behöva ske. Det gäller både de antaganden som listats ovan i inledningen, och de 

infrastrukturobjekt som listas längre ned. För att tågtrafiken ska fungera som önskat, med 

kapacitet, restider, punktlighet, taktfasthet och uppehållsbild, behöver infrastrukturen 
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utvecklas. Det är i Regionens största intresse att jobba för en förbättrad tåginfrastruktur. Inte 

minst eftersom Ostlänken är 15–20 år bort i tiden, och behoven finns redan idag. 

Behov av ökad kapacitet 

Enligt Trafikverket har Södra stambanan mellan Norrköping och Linköping, samt Godsstråket 

genom Bergslagen mellan Motala och Hallsberg, stora/höga kapacitetsbegränsningar. Södra 

stambanan mellan Linköping-Mjölby har medelstora kapacitetsbegränsningar medan övriga 

banor i länet har små kapacitetsbegränsningar. På kvarvarande enkelspåriga sträckor av 

Godsstråket genom Bergslagen pågår utbyggnad till dubbelspår. Sträckan Norrköping-

Linköping får ökad kapacitet som följd av Ostlänken. Men till dess Ostlänken är på plats eller 

kapacitetshöjande infrastruktur byggs kommer den östgötska delen av Södra stambanan var 

en slags ”regional getingmidja”. Precis på den plats Östgötapendeln har sin tyngd. 

Redan idag lider alltså framförallt Södra stambanan av kapacitetsbrist, där mest tågtrafik 

framförs i Östergötland. Det manifesterar sig genom låg punktlighet, oönskad 

kapacitetstilldelning som inte uppfyller varje parts önskemål och att tidtabellerna måste 

anpassas efter annan tågtrafik. Östgötapendeln kan i princip inte utökas till fler avgångar och 

Regionen hindras från att köra trafiken med 10-minuterstrafik.  

I figur 22 visas dagens kapacitetssituation och trafikering på olika delar av järnvägssystemet 

från Trafikverkets kapacitetsbeskrivning. Röd innebär stora begränsningar, gula medelstora 

och gröna inga begräsningar.  

 

Figur 22 – Trafikering och kapacitetssituation per bana 

Varje marknadsandel som tågtrafiken tar, och varje procents tillväxt av resandet, kommer 

ställa högre krav på trafikeringen (utbud) och därmed infrastrukturen. Den önskvärda 

tillväxten för de hållbara personresorna med regional tågtrafik hotas om infrastrukturen inte 

klarar ökade anspråk. 

I och med denna brist kan Östgötapendeln i dagsläget inte bedrivas med den taktfasthet som 

önskas, och vissa avgångar tvingas köras som skip-stop (tågen stannar inte på ordinarie 

stationer). Dessa tåg, en framtvingad lösning, får inte heller bedrivas med en full hastighet så 

som en skip-stop-lösning skulle kunna möjliggöra. Trafikverkets konstruktionsregler öppnar 

inte för en sådan lösning och Östgötapendeln blir därför dubbelt lidande. I dagsläget finns inte 

heller några infrastrukturella förutsättningar att öppna nya stationer för Östgötapendeln inom 

dess nuvarande utformning.  
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Sänkta hastigheter – dubbel problematik 

Att tåganläggningen inte möjliggör full hastighet för tågen, det vill säga att de inte kan köra 

utifrån sin maximala prestanda, har minst två problematiska följder. Dels får kunderna längre 

restider, dels påverkar det kapaciteten negativt genom att färre tåg får plats på spåren. 

Snitthastigheten för Östgötapendeln är strax under 100 km/h vilket är bra med tanke på 

uppehållsbilden. Men den skulle kunna ökas om tågen kunde hålla högre hastighet oftare. 

Detta kan också illustreras av att dagens snabbtåg genom Östergötland, på Södra stambanan, 

endast håller runt 110 respektive 125 km/h. Denna relativt låga hastighet kan inte endast 

förklaras av retardation och acceleration hos tågen, utan av banans bristande kvalitet. 

Punktlighetsförbättringen och kapacitetsutökningen bör lösas genom fyrstegsprincipen men 

där steg 4-åtgärder (ny infrastruktur) inte kan komma att undvikas. Detta är tydligt redan 2019 

och kommer, givet ökad tågtrafik, öka än mer mot 2040. Ostlänken kommer delvis lösa detta, 

men inte fullt ut, framförallt inte väster om Linköping. Grundprincipen är alltid att önskad 

trafikering ska styra den infrastruktur som behöver finnas på plats, inte omvänt. Det är inte en 

hållbar lösning att öka punktligheten att acceptera sänkta hastigheter för tågen, och därmed 

en på totalen sänkt kapacitet på banorna. 

Trafikverkets konstruktionsregler för tågtrafikplaneringen spelar här en kritisk roll i så väl 

tidtabellernas utformning, tilldelade tåglägen som för den totalt tillgängliga kapaciteten. I 

dessa regler och i processen runt dem hos Trafikverket måste Regionen säkerställa sin plats. 

Ofrivillig konkurrens 

Kapacitetsbristen leder också till suboptimal konkurrens mellan regionala och nationella tåg 

samt mot godstågstrafiken. De olika tågsystemen för persontrafik, som borde fungera som 

komplement, får istället förhandla bort sina önskade tåglägen, och trycker därmed ut varandra 

från sina önskade tåglägen. Följden blir sämre tidtabeller och störningskänslig 

tåglägestilldelning, vilket Trafikverket i dagsläget löser genom att utöka avstånden mellan 

tågen. Detta behövs inte för Östgötapendelns räkning utan gynnar de prioriterade nationella 

tågen, på regionaltågens bekostnad.  

Södra stambanan är viktig för det nationella resandet men minst lika viktig för det regionala 

resandet för de olika regionerna som finns längs dess sträckning. I slutändan får kunderna 

suboptimala andrahandslösningar som inte gynnar det hållbara resandet. 

Regionaltåg på Ostlänken 

När Ostlänken finns på plats ändras förutsättningarna för länets tågtrafik. Detta i och med att 

nuvarande järnväg mellan Norrköping och Linköping får utökad kapacitet som följd av att 

huvuddelen av fjärrtåg och regionaltåg antas flyttas över till Ostlänken. Sträckan Mjölby-

Linköping riskerar att få ytterligare kapacitetsproblem jämfört med idag på grund av utökad 

övrig trafik till följd av Ostlänkens tillkomst.  

Ostlänken kommer primärt att vara ett system för nationella höghastighetståg men behöver 

också vara öppen för att regionala tågsystem tillåts trafikera den. Det gäller framförallt den 

långväga regionala trafiken till Stockholm. Om detta inte blir fallet, och Ostlänken hålls fri från 

regionala tåg, ökar än mer behovet av stora kapacitetsåtgärder för den regionala trafiken på 

Södra stambanan.  

Södra stambanans funktionalitet behöver därför utvecklas parallellt med Ostlänken så både 

nationella och regionala tåg kan bli funktionellt högkvalitativa och inte störa varandra på en 

underdimensionerad bananläggning.  
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Ostlänken och systemkritiska kopplingspunkter 

Kopplingspunkten mellan Ostlänken och Södra stambanan, efter Linköping, behöver placeras 

i ett läge (minst) väster om Vikingstad och vara planskild. Det är systemkritiskt för att den 

regionala tågtrafiken ska kunna få plats och framföras med det utbud som pekas ut att behövas 

inom denna tågstrategiska målbild. 

Inplaneringen av kopplingspunkter (växlar) mellan Södra stambanan och Ostlänken behöver 

också säkerställas. Detta utifrån Regionens behov, eftersom offentligt finansierad trafik 

kommer trafikera båda banorna i olika varianter. Men även Ostlänken antas behöva växlarna, 

inte minst vid störningar och omledningar. Behovet är därför dubbelt motiverat. 

Ytterligare en flaskhals i relation till detta är infarten mot Stockholm söderifrån. Det är troligt 

att spårkapaciteten mellan Södertälje och Stockholm kommer att påverka hur trafiken i 

Östergötland kan ske och därför bör en utredning starta kring hur ytterligare kapacitet kan 

byggas ut. Ostlänken bör alltså, från regionalt håll för att tydliggöra behovet, lyftas fram som 

Vikingstad-Stockholm C och inte som Linköping-Stockholm (Järna). 

Utöver detta är den regionala tågtrafiken beroende av välutvecklade, högfunktionella 

resecentrum i Linköping och Norrköping. Både som bytespunkter för stora volymer resenärer 

men även som kopplingspunkt för tågen. Stångådalsbanans koppling till ett nytt resecentrum 

i Linköping är i dagsläget inte utrett men behöver lösas om trafiken ska kunna finnas kvar.  

Infrastrukturobjekt 

Nedan följer en lista på objekt som, utifrån den tågstrategiska målbildens slutsatser, är inspel 

till relevant infrastrukturplanering, oavsett om det är på nationell, regional eller kommunal 

nivå. Objekten är både av systemkritisk och stödjande natur som del i genomförandet av den 

tågstrategiska målbilden mot år 2040. Listan kommer behöva kompletteras kontinuerligt om 

målbilden revideras och samordnas med Regionens andra viktiga infrastrukturbehov. 

❖ Anslutning mellan Ostlänken och Södra stambanan väster om Linköping 
❖ Ny station i Malmslätt, ”Linköping Västra” 
❖ Ny station i Åby 
❖ Ny plattform i Mjölby (vid spår 6) 
❖ Kapacitet på samtliga banor för att kunna bedriva hög trafikvolym med hög kvalitet. 

Primärt Södra stambanan för den regionala tågtrafikens behov 
❖ Säkerställd kapacitet och anslutningar på nya resecentrum i Linköping och Norrköping 
❖ Anslutande trafikens framkomlighet 
❖ Kapacitet och pålitlighet in mot Stockholm, Järna-Stockholm C 
❖ Utökning av underhållsdepån i Boxholm följande behov av ökad kapacitet 
❖ Finansiering och implementering av ERTMS på Södra stambanan 
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Arbetet framåt 

Samverkan mot målbildens förverkligande 

Under denna utredning, både internt och genom externa kontakter, har fler behov och 

önskemål uppkommit. Vissa av dessa kan bli aktuella att arbeta vidare med kopplat till den 

tågstrategiska målbilden. Ett tydligt behov är att förbättra samverkan med kommunerna 

gällande kollektivtrafikens roll och funktion kopplat mot kommunernas fysiska planering. 

Detta genom tydligare samverkansmodeller och hänvisning till stationsnärhetsprincipen. 

Denna tågstrategi utgör en grund för detta arbete. 

En strategisk inriktning gällande priser, produkter och länsöverskridande överenskommelser 

är ett annat exempel på vad som behövs för att stödja målbilden. Detta gäller inte bara 

samverkan med andra tågsystem utan det är också viktigt att de priser och produkter som 

Regionen själva erbjuder stödjer den tågstrategiska inriktningen.  

De tunga investeringarna: fordon och infrastruktur 

Tåg är dyra att köpa in och är värdefulla för Regionen. Därför behövs en fordonsstrategi skrivas 

fram för Region Östergötland, men som också ska visa behovet inom Mälardalstrafik. Både 

gällande antalet dimensionerande fordon på kort och lång sikt, och gällande val av 

fordonstyp/-typer. I en fordonsstrategi kan även principer för när trafiken ska förstärkas 

skrivas fram som stöd för den löpande verksamheten. Depåavtalet löper ut till år 2040 och 

denna fråga behöver hanteras inom denna strategi. 

Metodutveckling och trafikutredningar 

Utredningen bygger på flera olika statistiska metoder. Dessa behöver utvecklas exempelvis 

genom förbättrade beräkningsmodeller för tågtrafik, samt samla in data med högre kvalitet, 

både internt och genom Regionens samarbetspartners (exempelvis Mälardalstrafik). 

Kommande passagerarräkningssystem bör kunna utgöra en bra grund för nya typer av 

analyser. 

Det behöver också tas fram en tydlig process för hur den tågstrategiska målbilden ska hållas 

uppdaterad och relevant, utan att behov av nya eller andra dokument uppstår, så som genom 

en aktualiseringsprövning under regelbundet intervall. Det kommer krävas en regionalt 

gemensamt framtagen genomförandeplan för målbilden som visar på vilka aktörer som 

behöver vara involverade för att ta steg mot målbildens genomförande. Dessutom behöver 

former sättas för hur tågstrategiska utredningar ska ske på ett transparent, konsekvent och 

brett inkluderande sätt. 

En arbetslista att utgå ifrån 

Mer konkret behövs de tågstrategiska frågorna fördjupas, både i enskilda projekt och i 

processform. Nedan listas några viktiga exempel på mer konkreta frågor som behöver en 

fördjupad uppmärksamhet. Listan kan utgöra underlag för verksamhetsplanering och 

uppgifterna kräver fortsatt samverkan med regionens kommuner, angränsande 

kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket. 

✓ Framskrivande av en regional sammanställning, nulägesbild, av all den kunskap och 
allt underlag som finns gällande den interregionala tågtrafiken jämte Östgötapendeln 

✓ Utredning om Östergötlands infrastrukturella förutsättningar för dagens tågtrafik, 
dess begränsningar och utmaningar på kort sikt 

✓ Framtagande av en genomförandeplan med en ekonomisk analys och 
fordonsförsörjningsplan 

✓ Framtagande av en regional busstrategi inklusive anslutning till tågtrafiken 
✓ Utredning av expressbuss för Tjustbanan inklusive samordning med befintlig trafik 

270



Tågstrategisk målbild 2040  Version 1.0 

Sida 48 av 49    

✓ Utredning av Tåg i Bergslagen-systemet att sluta trafikera Skänninge, men framförallt 
att tillsammans med Region Örebro län utreda potentialen och nyttjandet av de 
förbättrande förutsättningarna på stråket Mjölby-Motala-Örebro i och med 
dubbelspårets färdigställande 

✓ Utredning av kollektivtrafiklösning/expressbuss för Kolmården och Krokek 
✓ Utredning av trafiken av delsträckan Tranås-Boxholm med eventuella insatståg 
✓ Fortsatt utredning kring Linköping Västra och Åby som tillkommande stationer 
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