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Plats: Regionens hus, sal A 

§126 Internationell policy 
Diarienummer: RJL 2015/1943 

 

Beslut 

Regionfullmäktige föreslås besluta att 

 fastställa policy för internationell verksamhet med det 

tillägg avseende AER som Carina Ödebrink framfört vid 

regionstyrelsens arbetsutskott § 142 

 texten kompletteras under stycket Policyn klargör hur det 

internationella… med följande tillägg ”Den ska tillämpas 

tillsammans med övriga av regionen fastställda policys 

och styrdokument som t.ex. hållbarhetsprogrammet.” 

enligt Annica Nordqvists (MP) förslag  

 mindre redaktionella justeringar i texten ska göras. 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning  

Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har 

tagits fram i samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens 

arbetsutskott. 

Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs 

ett antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i 

föreliggande förslag. 

 

Länets kommuner har sedan tidigare givits möjligheter att lämna 

synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare 

antagen policy. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist (MP) yrkar att efter texten som börjar med 

Policyn klargör hur det internationella… lägga till texten 

 ”Den ska tillämpas tillsammans med övriga av regionen 

fastställda policys och styrdokument som t.ex. 

hållbarhetsprogrammet.” 
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Annica Nordqvist (MP) yrkar att en extra punkt läggs till under 

rubriken Utgångspunkt. 

 ”Klimatsmart resursanvändning och god miljö”. 

 

Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till yrkandena från Miljöpartiet 

 

Carina Ödebrink (S) yrkar en komplettering med ytterligare ett 

syfte under rubriken Syfte 

”- För regionen innebär internationellt samarbete i en 

globaliserad värld ett givande och tagande - i solidarisk 

samverkan med våra partners.” 

 

Carina Ödebrink (S) yrkar att under AER lägga till texten. 

”Organisationens syfte är att främja regionala intressen i och 

utanför Europa. AER är ett forum för förtroendevalda och 

tjänstemän för att främja och skapa förutsättningar för 

interregional samverkan och utbyte av kunskaper och 

erfarenheter utifrån Region Jönköpings läns prioriterade 

områden”. 

 

Annica Nordqvist (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas 

yrkanden. 

 

Maria Frisk (KD) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag om en 

kompletterande text samt yrkar avslag till Miljöpartiets yrkande 

om en extra punkt samt, 

yrkar avslag på båda tilläggsyrkanden från Socialdemokraterna. 

Yrkar bifall till föreliggande förslag. 

  

Beslutsgång  

På ordförandens fråga bifaller styrelsen Annica Nordqvists 

yrkande om ett tillägg i texten som börjar med Policyn klargör hur 

det internationella… 

 ”Den ska tillämpas tillsammans med övriga av regionen 

fastställda policys och styrdokument som t.ex. 

hållbarhetsprogrammet.” 

 

Ordföranden ställer sedan förslaget från Miljöpartiet om att en 

extra punkt läggs till under rubriken Utgångspunkt ”Klimatsmart 

resursanvändning och god miljö”, mot Maria Frisks 

avslagsyrkande och finner att styrelsen bifaller Maria Frisks 

yrkande att avslå en extra punkt. 
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Votering begärs där Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Annica 

Nordqvists yrkande (NEJ). 

 

JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune 

Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L), 

Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD), 

Malin Wengholm (M). 

 

Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette 

Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica 

Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S). 

 

Därmed avslår styrelsen Miljöpartiets förslag om en extra punkt. 

  

 

Ordföranden ställer Carina Ödebrinks (S) yrkande om att 

komplettera med ytterligare ett syfte under rubriken Syfte 

mot Maria Frisks (KD) yrkande om avslag och finner att styrelsen 

bifaller Maria Frisks yrkande att avslå kompletteringen. 

 

Votering begärs Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Carina 

Ödebrinks yrkande (NEJ) 

 

JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune 

Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L), 

Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD), 

Malin Wengholm (M) 

 

Nej röstar följande  7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette 

Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica 

Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S) 

 

Därmed avslår styrelsen Socialdemokraternas förslag om att 

komplettera texten med ytterligare ett syfte. 

 

Ordföranden ställer Carina Ödebrink (S) yrkande om ett tillägg i 

texten under AER mot Maria Frisks (KD) avslagsyrkande och 

finner att styrelsen bifaller Maria Frisks yrkande att avslå tillägget 

under AER. 

 

Votering begärs där Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Carina 

Ödebrinks yrkande (NEJ). 
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JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune 

Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L), 

Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD), 

Malin Wengholm (M) 

 

Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette 

Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica 

Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S) 

 

Därmed avslår styrelsen Socialdemokraternas förslag om ett 

tillägg i texten under AER. 

 

Styrelsen föreslår i övrigt att mindre redaktionella justeringar i 

texten ska göras. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Wengholm 

Ordförande 

ordförande 

Jeanette Söderström  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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 Internationell policy  
Diarienummer: RJL 2015/1943 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Föreslår regionfullmäktige fastställa policy för 

internationell verksamhet med det tillägg avseende AER 

som Carina Ödebrink framfört på sidan 18. 

 

Sammanfattning  
Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har 

tagits fram i samråd med regionstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs 

ett antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i 

föreliggande förslag.  

 

Länets kommuner har sedan tidigare givit möjligheter att lämna 

synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare 

antagen policy.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på följande ändring och tillägg i policyn  

enligt följande:  

 

 Sidan 18:e, policyns tre delar och mål. I rutbilden ändra 

ordet ”politisk påverkan” till ”demokrati” 

 

 Under rubriken mål, första stycket lägga till/ändra  

”AER är ett forum för förtroendevalda, syftet är att 

främja och skapa förutsättningar för interregional 

samverkan och utbyte av kunskaper och erfarenheter 

utifrån Region Jönköpings läns prioriterade områden  

 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna återkommer 

vid styrelsens behandling av ärendet.  
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I båda yrkanden från Carina Ödebrink instämmer Annica 

Nordqvist. 

Maria Frisk instämmer i yrkandet om justering av text för AER.  

 

Beslutsgång  

Arbetsutskottet beslutar justera textstycket för AER.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen 

Internationell policy

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Fastställa policy för internationell verksamhet

Sammanfattning
Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har tagits fram i 
samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott.
Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs ett antal förslag 
på tillägg i policyn, detta har nu infogats i föreliggande förslag.

Länets kommuner har sedan tidigare givits möjligheter att lämna synpunkter.
Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare antagen policy.

Information i ärendet
 Region Jönköpings läns internationella arbete har två syften: 

 att främja Regionens regionala utveckling samt 
 att främja Region Jönköpings läns olika verksamheter 

Syftet med policyn är att skapa ett ramverk som ger förutsättningar för utveckling, 
tillväxt och en tydligare profilering av platsen Jönköpings län och organisationen 
Region Jönköpings län i ett internationellt perspektiv.

Mottagna synpunkter med kommentarer
Tre av länets kommuner har lämnat synpunkter. Nedan ges en sammanfattning med 
kommentarer om.

Tranås kommun
Önskningar om ändrad disposition – ingen åtgärd.
Önskar kvalitativa och kvantitativa mål – policyn är ett övergripande dokument där 
verksamheterna sätter mål utifrån RUS.

Nässjö kommun
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Har synpunkter utifrån att policyn har ett länsövergripande syfte – vår policy avser 
Region Jönköpings läns verksamheter.

Gislaved kommun
Önskar mål – policyn är ett övergripande dokument där verksamheterna sätter mål 
utifrån RUS.
Koppling till Europa 2020 – görs via RUS.
Koppling till kommunerna och andra organisationer i länet - vår policy avser Region 
Jönköpings läns verksamheter.
Önskar tydligare syfte med den internationella regionala länsgruppen – behandlas i 
höst på kommunchefsmöte.

Tidigare beslut i ärendet
Internationell policy fastställdes av Landstingsfullmäktige i september 2011.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-11-02 styrelsen att tillstyrka policy 
för internationell verksamhet. Regionstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet 
2016-06-27 och återremitterade då ärendet för förnyad beredning av tillkomna 
synpunkter. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Internationell policy 

Bakgrund 
Vi lever i en värld där globalisering, internationell konkurrenskraft och samverkan 

påverkar den regionala utvecklingen i allt högre utsträckning och länets aktörer 

agerar på en internationell marknad.  

 

Vårt medlemskap i EU innebär också att beslut som tas inom EU på ett eller annat 

sätt påverkar en stor del av vardagen på regional och lokal nivå. 

 

När beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på 

europeisk nivå blir det internationella arbetet en förutsättning för att skapa en 

långsiktig regional utveckling som skapar bästa effekt för vårt län. 

 
 

Syfte  
Region Jönköpings läns internationella arbete har två syften: 

 att främja Regionens regionala utveckling 

 att främja Region Jönköpings läns olika verksamheter 
 

Syftet med policyn är att skapa ett ramverk som ger förutsättningar för utveckling, 

tillväxt och en tydligare profilering av platsen Jönköpings län och organisationen 

Region Jönköpings län i ett internationellt perspektiv.  

 

Med ett tydligt internationellt styrdokument som inbjuder till samverkan med 

andra aktörer kan regionen kraftsamla kring att synliggöra den sjätte största 

regionen i Sverige i ett internationellt perspektiv.  

 

Internationellt samarbete ska ses som redskap för verksamhetsutveckling och ska 

frambringa ett mervärde för regionen och dess invånare. Lärande är en viktig 

aspekt i det internationella arbetet, det är i samarbete med andra som vi kan lära 

oss av varandra och maximera nyttan i det internationella arbetet. 

 

Det internationella arbetet innebär också en strävan efter att fördjupa demokratin 

och att agera aktivt för att bidra till en större förståelse och ömsesidighet i den 

omvärld som vi lever i. Arbetet ska främja och skapa förutsättningar för 
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interregional samverkan där utbyte av kunskaper och erfarenheter bidrar till en 

ökad förståelse för varandra och omvärlden. 
 

Det internationella arbetet syftar till att Region Jönköpings län ska verka som en 

aktör i internationella sammanhang. 
 

Det internationella arbetet ska ge en ny dimension till alla verksamheter inom 

Region Jönköpings län och långsiktigt skapa ett mervärde för länet och dess 

invånare. Genom att arbeta aktivt internationellt utvecklas våra verksamheter i 

samklang med omvärlden som gör att vi kan stå starkt rustade inför framtiden. 

 

Utgångspunkt 
Policyn tar sin utgångspunkt i målbilden för Region Jönköpings läns regionala 

utvecklingsstrategi (RUS) och vår vision "För ett bra liv i en attraktiv region". 

Policyn kompletteras årligen med en handlingsplan från respektive verksamhet 

som beskriver aktiviteter och mål med Region Jönköpings läns arbete under det 

avsedda året.  

 

Policyn klargör hur det internationella arbetet ska bedrivas och ger underlag för 

prioriteringar. 

 

Policyn är regionövergripande och ska vara grunden för det internationella arbetet 

i styrelser och nämnder, i förvaltningen samt för enskilda förtroendevalda och 

tjänstemän som utses att representera regionen i internationella sammanhang.  

 

Satsningar bör genomföras där de har störst effekt och därför är det även viktigt 

att vi genomför kontinuerliga omvärldsanalyser och uppdaterar policyn 

regelbundet.  

 

I valet av samarbetspartner styr sakfrågan och inte geografin. Perspektivet störst 

effekt för verksamheten ska stå i fokus. De samarbetsområden som anses tillföra 

verksamheten störst effekt ska prioriteras och först därefter väljs den geografiska 

inriktningen. 
 

Policyn ska inkludera regionens strategiska utgångspunkter: 

 Bra folkhälsa 

 God vård 

 Regional utveckling 

 Kostnadseffektivitet 

 Systemsyn och förbättring/förnyelse 

 Långsiktig och uthållig finansiering 
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Policyns tre delar och dess mål 
 

 
 

Politisk påverkan och omvärldsbevakning 
 Syftet med omvärlds- och intressebevakningen är att stödja 

beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor som är av 

intresse för regionen.  

 

 Genom att på ett tidigt stadium se vad som kan komma att påverka vår 

region kan vi agera mer proaktivt. 

 

 Arbetet involverar tex. samverkan via olika relevanta nätverk, 

återkoppling från regionkommittén mm.  

 

Mål 
Region Jönköping läns förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om 

internationellt arbete och påverkar internationellt och nationellt genom att delta i 

strategiska nätverk, allianser och organisationer. 

 

Internationella forum 
Region Jönköpings län medverkar i följande internationella forum: 

- Assembly of European Regions (AER) 

AER är ett forum för förtroendevalda, syftet med politisk representation är att 

tillföra ny kunskap i sakfrågor genom att förmedla aktuella frågor och beslut från 

AER. 

 

- Småland Blekinges Brysselkontor 

Kontoret ägs och drivs tillsammans med Regionförbunden i Kalmar län, Blekinge, 

•  Medverkan i politiska organ och EU 
påverkan 

•  Omvärldsbevakning 

Politisk påverkan 
och 

omvärldsbevakning 

•  Projektkontor 

•  Europa Direkt 

•  Utbildning och samverkan med externa 
partners 

Verksamhets- och 
kunskapsutveckling 

•  Stärka varumärket Region Jönköping 

•  Näringslivsutveckling 

•  Inflyttning och attraktivitet 

Profilering och 
attraktivitet 
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Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt 

Linnéuniversitetet, Jönköping University och Blekinge Tekniska Högskola. 

 

- Vänortsamarbeten med Alytus (Litauen)  

Startade 1996 där samarbetet främst var inriktat på bistånd där idag samarbetet 

sker i ett ömsesidigt utbyte där verksamheter tar del av varandras 

utvecklingsprocesser, lär sig av varandra och byter erfarenhet.  

Projekt har genomförts inom hälso- och sjukvården; till exempel inom tandvård, 

akutvård, intensivvård, operation, miljö/smittskydd, kvinnohälsovård, omvårdnad 

och primärvård. Det har även genomförts projekt inom kultur och utbildning. 

- Vänortssamarbete med Armenien 

I början av år 2014 togs beslut om ett kontinuerligt utbyte med Armenien inom 

främst hälso- och sjukvård. Syftet är att etablera ett mer kontinuerligt besöks- och 

utbytesschema regionerna emellan.  

 

- Business Sweden 

Region Jönköpings län stödjer organisationen Business Sweden som hjälper 

svenska företag att etablera sig på utländska marknader. Organisationen verkar 

även för fler internationella investeringar i Sverige. 

 

- Internationellt samarbete utveckling inom hälso- och sjukvård. Sedan många år 

partnerskap med IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston samt ett 

flertal hälso- och sjukvårdssystem i olika delar av världen. 

 

Verksamhets- och kunskapsutveckling 
 EU projektkontor  

(inkl FoU för den interna verksamheten). 

Öka andelen projekt, stötta projektutveckling med flera större aktörer i 

regionen, öka andelen extern finansiering från EU i regionen  

 

 Europa Direkt kontoret (kunskapsspridning) 

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt som arbetar 

aktivt med att agera som EU-kommissionens informations- och 

kommunikationskontor med syfte att närma sig EU medborgarna i länet 

och att utbilda och sprida information om EU. 

 

 Samverkan med kommuner, lärosäten, statliga verk och andra aktörer. 

 

 Region Jönköpings län ska informera, inspirera och stimulera de egna 

verksamheterna i internationellt arbete genom fortlöpande insatser.  

 

Mål 
Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för 

regionen i EU-finansiering och projektstöd. 
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Region Jönköpings län ska främja samverkan mellan olika aktörer i länet för att 

främja ökad internationalisering. 

 

Region Jönköpings län ska ha en bred internationell kompetens inom sin 

organisation. 
 

Profilering och attraktivitet 
 Stärka varumärket Region Jönköping genom att ha en gemensam plattform 

att utgå ifrån för våra olika verksamheter. 

 

 Verka för företagsutveckling, etableringar, rekrytering (involverar 

samverkan med EEN, Business Sweden, kommuner etc.) 

 

 Kan involvera satsningar på inflyttning & attraktivitet mm.  

Mål 
Region Jönköpings län ska aktivt arbeta med att stärka länets attraktivitet och 

varumärke genom att stödja internationella insatser inom hälso- och sjukvården, 

folkhälsa, besöksnäring, näringsliv, forsknings och innovation samt inflyttning.  

 

Ansvar  
Regionfullmäktige 

 Beslutar om Internationella policyn 
 

Regionsstyrelsen 

 Övergripande ansvar för internationella frågor. 

 Beslutar om målen 

 Sluter internationella avtal 

 Fastställer handlingsplan 

 Tillsätter ledamöter i de olika forumen. Ledamoten ska ha sin hemvist i nämnd 

eller styrelse som motsvarar uppdragets innehåll. 

 

Regionledningskontoret  

 Är ansvarig för implementering av policy och handlingsplaner och samordnar 

all internationell verksamhet men respektive verksamhet har ett internationellt 

ansvarstagande t ex kring omvärldsbevakning, behovsanalys och aktiviteter. 

 Ansvarar för att genomföra handlingsplanerna. 

 

 

Organisation och arbetssätt 
Arbetet ska präglas av långsiktighet och framförhållning och ska genomsyra alla 
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verksamheter. Det innebär att det internationellt arbete inte är ett avgränsat 

sakområde utan ett ansvar för alla styrelser och nämnder. 

 

På samma sätt som andra aktiviteter ska arbetet planeras, budgeteras, beslutas, 

dokumenteras och utvärderas.  

 

Internationellt arbete ska inarbetas i den löpande planerings- och 

uppföljningsprocessen. 

 

Större åtaganden ska uttryckligen behandlas i plan- och uppföljnings-dokument.  

 

Det internationella arbetet, inklusive projekt, studieresor, inkomna besök med 

mera, redovisas minst 2 gånger/år till regionstyrelsen. 

 

Handlingsplaner tas fram med prioriterade uppdrag (tex. vilka kommittéer i AER 

vi ska vara med i). 

 

All samverkan med externa parter ska följas upp och Region Jönköping ska vara 

en aktiv aktör i de grupper man väljer att delta i. 

 

Projektkontoret ska fungera som stöd vid projektansökningar både internt och som 

stöd i vår samverkan med kommuner och partners som vi har samarbetsavtal med 

(såsom Jönköping University). Alla projekt ska ha en tydlig koppling till RUS.  

 

Samverkan med kommunerna ska förankras via kommunalt forum och 

kommunchefsnätverket .  

 

Samverkan sker även inom den internationella regionala närverksgruppen. 

Resultatet av det internationella arbetet ska spridas inom och utanför Region 

Jönköpings län via lämpliga kanaler som t ex nyhetsbrev, intranät mm. 

 

Internationella avdelningen 
Genomförande av det internationella arbetet kan ta sig olika uttryck. Inom Region 

Jönköpings län så kommer vi att arbeta med: medlemskap i olika organisationer 

och nätverk, vänorter och partnerstäder, samarbetsavtal, strategisk påverkan av 

EU-beslut, projektpartner i internationella sammanhang, internationella besök, 

delta på internationella mässor och evenemang, samverkan med strategiska parter 

som t ex EEN, Business Sweden, Smålands Turism, lärosäten, kommuner, statliga 

verk etc. samt internationell omvärlds- och intressebevakning. 
 

Definitioner  
Med internationellt samarbete avses regionens samlade arbete med 

internationella organisationer och nätverk, vänorter och partnerstäder, projekt där 

finansieringen härrör från institutioner såsom EU, Sida och ICLD, projektparter i 
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internationella sammanhang, internationella besök samt internationell omvärlds- 

och intressebevakning. 

 

Med partnerregioner avses de regioner eller städer som regionstyrelsen har 

beslutat att sluta partneravtal med. Enskilda verksamheter kan inte sluta 

partneravtal med andra regioner eller städer utan avtal sluts via regionstyrelsen. 

Partnerskapen ska vara tematiskt indelade, tidsbegränsade och till ömsesidig nytta 

för de inblandade parterna. 

 

Med vänorter avses regionens samarbete t ex med regionen Alytus i Litauen. 

Enskilda verksamheter kan inte sluta vänortsavtal med andra regioner utan detta 

sker via regionstyrelsen.  

 

Med störst effekt avses att det perspektiv ska väljas som ligger i linje med och 

främjar målen för den regionala utvecklingsstrategin.  

 

 

Policyn beslutad och antagen i regionfullmäktige: 2016-xx-xx 




