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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 217  
 
Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2019/2902 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna hållbarhetsprogram 2021-2025 för Region Jönköpings 
län. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. 
Under 2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 
tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program 
för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och 
regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM 2020-10-13 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden.  
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Mikael Ekvall (V), Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L), Sibylla 
Jämting (MP), Mattias Ingeson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
I ovanstående yrkande instämmer Rune Backlund (C) som även yrkar 
avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen i enlighet med föreliggande 
förslag och avslår Sverigedemokraternas förslag till ändringsyrkanden.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 114-129 

Tid: 2020-10-13 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 122  
 
Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2019/2902 

Beslut  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna hållbarhetsprogram 2021-2025 för Region Jönköpings 
län. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reservera sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. 
Under 2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 
tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program 
för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och 
regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till hållbarhetsprogram 2021-2025, 
samt överlämnar ändringsförslag enligt bilaga 1. I yrkandet instämmer 
Robert Andersson (SD). 
 
Simon Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar avslag 
på Sverigedemokraternas ändringsförslag. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 114-129 

Tid: 2020-10-13 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Leif  Andersson (C), Etelka Huber (MP), Arnold Carlzon (KD), Curt 
Carlsson (L) och Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Eva Nilsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas ändringsförslag under 
proposition mot föreliggande förslag, och finner föreliggande förslag 
antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 113-
123 
Tid: 2020-09-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 117  
 
Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2019/2902 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna hållbarhetsprogram 2021-2025, Region Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. 
Under 2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 
tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program 
för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och 
regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Carl-Johan Lundberg (M) anmäler att Moderaterna återkommer i frågan vid 
nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige godkänna 

 Hållbarhetsprogram 2021-2025, Region Jönköpings län 

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. Under 
2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program för 
hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och regionala mål, 
strategier och åtgärdsprogram. 
 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart 
sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Information i ärendet 
Framtagande av program 
Under 2019 och 2020 har arbetet samordnats av en arbetsgrupp från Område 
miljö, HR, Folkhälsa och sjukvård samt Qulturum. 
 
Processen för framtagande av programmet sammanfattas nedan: 

 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 till mål. 
 

 Vi har anordnat träffar där berörda verksamheter i Region Jönköpings län 
fått möjlighet att komma med synpunkter samt förslag på ändringar och 
åtgärder. 

 
 Länets invånare har haft möjlighet att lämna synpunkter och prioritera 

vilka områden Region Jönköpings län bör arbeta med för att bidra till en 
hållbar utveckling. 
 

 Under remisstiden har verksamheter inom Region Jönköpings län, länets 
kommuner, hel- och delägda bolag, privata vårdgivare inom vårdvalet,  
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Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Funktionsrätt i Jönköpings län haft 
möjlighet att yttra sig. 

 
 En parlamentarisk referensgrupp har följt arbetet med programmet och 

föreslagit ändringar och ambitionsnivåer. I referensgruppen har 
representanter från samtliga partier ingått och det har hållits åtta träffar. 
 

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 till för alla 

• Jämlikhet, jämställdhet och normmedvetenhet. 
• Mångfald och icke-diskriminering. 
• Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. 
• Tillgänglighet och delaktighet. 

 
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 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. 
 
I programmet kopplas målen till prioriterade åtgärder. Det finns inte åtgärder 
kopplade till alla delmål. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som bedöms 
vara resurskrävande. 
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Under programperioden kan programmets mål och åtgärder revideras och 
verksamheterna kan utveckla egna aktiviteter för att bidra till att 
hållbarhetsprogrammets mål och delmål uppnås. 

Kostnader och besparingspotential 
Beräkning av kostnader och besparingspotential har gjorts för de mål och åtgärder 
som har en betydande investerings- eller driftkostnad. Se underlag ”Beräkning av 
kostnader och besparingspotential. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service – Område miljö 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 



 
Hållbarhetsprogram  
2021–2025 
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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. 
 
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. 
 
För oss är det en självklarhet att leva upp till krav i 
lagstiftning och övriga krav på vår verksamhet. 

I vårt hållbarhetsprogram sätter vi ambitiösa mål för 
vår egen verksamhet: 
 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. 

 Vi genomför åtgärder för att minska utsläpp 
som påverkar klimatet för att bidra 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. 

 
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.
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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 ska vara 
hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom alla de tre 
hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, social och 
ekonomisk. De tre dimensionerna måste också hela 
tiden samverka och förhålla sig till varandra. 
 
Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta 
ansvar för hur vi använder planetens resurser – 
alltså hur vi skyddar planeten genom att långsiktigt 
förvalta, skydda och bevara 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 arbeta för en hållbar konsumtion, 
produktion och samhällsplanering.  
 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv 
med god hälsa, utan orättvisa skillnader i hälsa – 
helt enkelt ett samhälle där människors lika värde 
står i centrum. Det 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 arbetar 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 
För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv 
region” har vi tagit fram fyra framgångsfaktorer: 
 Vi är till för alla 
 Vi är klimatsmarta  
 Vi bidrar till en sund livsmiljö 
 Vi använder våra resurser klokt  

Framgångsfaktorerna täcker in helheten i begreppet 
hållbarhet och utifrån dessa har vi definierat mål 
och prioriterade åtgärder.  

Mål och prioriterade åtgärder 
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 
2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande 
steg för att bedriva vår verksamhet i linje med en 
hållbar utveckling.  
 
Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och 
prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har 
en betydande möjlighet att skapa en hållbar 
utveckling: 
 i den egna verksamheten 
 som samhällsaktör 
 som finansiär  
 som delägare i bolag1  
 
Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är 
särskilt resurskrävande. Övrigt åtgärdsarbete 
bedrivs inom ramen för ordinarie 
verksamhetsplanering och via genomförandeplanen. 
 
Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med 
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin 
egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje 
chef och medarbetare har ansvar för att 
hållbarhetsprogrammet genomförs och att arbetet 
följer linjeorganisationen. 

 
1 Hållbarhetsprogrammet omfattar våra helägda bolag. Vi 
ska verka för att de bolag där vi äger en väsentlig del 
arbetar  
för att nå målen i vårt hållbarhetsprogram. 
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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 harmonierar med 
Agenda 2030 och FN:s globala mål, de nationella 
målen om bland annat miljökvalitet och 
jämställdhet samt övriga nationella och regionala 
mål, strategier och handlingsplaner inom hållbarhet. 
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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 
bra liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader i 
hälsa. 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 ställer krav på oss att arbeta 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 vid utvecklingen av vår 
verksamhet. 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. Det innebär att 
vi har ett ännu större fokus på barnets rättigheter 
inom våra verksamheter. Vi arbetar även utifrån 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Vi ska tillgodose och skydda de fem nationella 
minoriteternas rättigheter, utifrån lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
Region Jönköpings län ingår även i finskt 
förvaltningsområde, vilket innebär särskilt starka 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten i länet.  
 
God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för 
att säkerställa att vi är till för alla. Det handlar till 
exempel om fysisk, kognitiv och språklig 
tillgänglighet, men även om kunskap och tillit. 
 
Region Jönköpings län ska vara en inkluderande, 
hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. 
Medarbetarna ska uppleva att de har lika rättigheter 
och möjligheter och en hållbar arbetsmiljö. 
Sjukfrånvaron ska ligga på en låg nivå och antalet 
medarbetare per chef ska vara rimligt. Att främja 
mångfald är ett viktigt område för Region 
Jönköpings län som arbetsgivare, för att spegla 
samhället och utgöra en fortsatt attraktiv 
arbetsgivare. 
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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. 

  

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 vara låg och skillnaden i 
sjukfrånvaro mellan kön och yrkeskategori ska 
minska. 

 

 Följa Region Jönköpings läns rehabiliteringsprocess.  

 Komplettera rehabiliteringsprocessen med frågor om 
våld i nära relationer.  

 Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
inklusive hälsofrämjande åtgärder utifrån Region 
Jönköpings läns processer och arbetssätt. 

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

  

Trakasserier, kränkande särbehandling eller 
könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma. 

 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 ska uppleva 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 
stödja chefer i arbetet med aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter. 
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Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori. 

 

  

Alla medarbetare ska uppleva att de är delaktiga i sin 
arbetsplats utveckling. 

 Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa 
förutsättningar för ett hållbart chefskap 

  

Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete  
en möjlighet. 

 Alla nyanställningar ska utgå från heltid. 

 Erbjud alla tillsvidareanställda heltidsarbete. 

 För en dialog om arbetsplatskulturen. 
  

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 utformning2. 

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet3 och användningen 
av verktyg som stödjer hälsolitteracitet. 

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser 
inom området funktionsnedsättningar och tillgänglighet 
för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt viktiga 
funktioner. 

 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. 

  

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.  

 Utveckla uppdraget som finskt förvaltningsområde 
genom ökad samverkan med den sverigefinska 
minoriteten i länet. 

  

Verksamheter och arbetsplatser ska aktivt främja 
integration och inkludering utifrån ett 
mångfaldsperspektiv.  

 Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

 Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet.  

 Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i 
svenska språket på arbetstid hos medarbetare med 
utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta. 

 
2 Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. 
3 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa. 
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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 klimatsmart plusenergilän som producerar mer förnybar 
energi än vad vi använder. 
 
 
Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Världens ledare har, genom 
Parisavtalet, fastslagit målet att hålla den globala 
uppvärmningen långt under två grader med 
ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. 
 
År 2019 hade Region Jönköpings län en 
klimatpåverkan på cirka 15 500 ton 
koldioxidekvivalenter från våra direkt påverkbara 
utsläpp4 inom kollektivtrafik, el och värme till 
fastigheter, jordbruk, medicinska gaser, tjänsteresor 
med egna fordon samt godstransporter. Vi behöver 
minska den klimatpåverkan med minst 25 procent 
till 2025, jämfört med 2019, 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 
med att minska våra utsläpp av växthusgaser och 
öka produktionen av förnybar energi, samtidigt  
som vi anpassar vår verksamhet till de 
klimatförändringar som sker. 
 
Att vara ett plusenergilän innebär att vi ska 
producera mer förnybar energi än vad vi använder. 
Där kan vi som fastighetsägare bidra, till exempel 
genom att installera solceller på våra tak och 
fortsätta köpa 100 procent ursprungsmärkt förnybar 
el. 
  
Region Jönköpings län antar Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning med målet att köpta och utförda 
transporter ska vara fossilfria år 2030.

 
4 Scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol. 
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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 utsläpp4 med minst 25 procent till år 2025 
jämfört med 2019. 

 

  

Användningen av värme och el i våra fastigheter och 
verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt energi 
understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

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

 Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av 
energikrävande utrustning där så är lämpligt. 

  

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest 
betydande klimatriskerna5 för vår verksamhet. 

 

 
  

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

 Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare 
beaktas i tidiga skeden. 

 Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta 
konstruktioner i byggprojekt. 

 
5 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 drivmedel6, 

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

- eltåg drivas med 100 procent förnybar el, 

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

 

  

Under programperioden ska klimatpåverkan från 
privata resor till vårdinrättningar minska, genom 
digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande 
av hållbara resealternativ. 

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

 Utveckla samordningen av vårdbesök 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 samt 
främja transportmedel som till exempel lastcykel. 

  

Under programperioden ska klimatpåverkan per 
årsarbetare minska med minst 40 procent för 
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter,  
jämfört med 2019.  

 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- 
och transportbilar till minst 70 procent år 2025. 

 Ta fram en strategi för resfria möten. 

 Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler 
med lämplig teknik för resfria möten. 

 Erbjuda företagslösning för köp av biljetter som passar 
både regelbundna resenärer och sällanresenärer. 

 Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre 
sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar. 

 Utveckla bilbokningssystemet så att det i större 
utsträckning underlättar samåkning. 

 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. 

  

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer 
hållbara resealternativ för arbetspendling, med en 
målsättning att minska klimatpåverkan per anställd 
med minst 30 procent under programperioden,  
jämfört med 2019. 

 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med 
kollektivtrafik. 

 Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha 
möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer 
hållbart genom flexibla arbetsformer. 

 
6 Med förnybara drivmedel menar vi till exempel bioetanol, biogas, biodiesel, vätgas och ursprungsmärkt förnybar el. 
7 Renodlade transporttjänster som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik). 
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 Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice 
vid våra tre sjukhus samt rabatter på service och 
tillbehör till cykel via personalförmånerna. 

 Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning 
till och från jobbet. 

 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att 
erbjuda förmånscyklar. 

 

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon8 ska kunna  
drivas på förnybara drivmedel. 

 

  
  

  

 
8 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, kemiska produkter, livsmedel 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 främjar en 
god psykisk hälsa. Den 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 till exempel om hur vi i 
vår verksamhet använder kemiska produkter, 
förskriver läkemedel, väljer livsmedel samt 
anlägger grönytor. Det handlar också om att skapa 
en sund livsmiljö där varorna tillverkas som vi 
använder i vår verksamhet. 
 
Region Jönköpings län bidrar till regionala 
livsmedelsstrategin genom att som vårdgivare, 
arbetsgivare och utbildare förenkla möjligheterna 
att göra hälsosamma och miljömedvetna matval. 
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. Bland 
livsmedel som uppfyller svenska livsmedelskrav 
bör vi prioritera livsmedel producerade i länet.  
 
Menyer ska så långt som möjligt planeras och 
anpassas efter säsong. Region Jönköpings läns 
kostpolicy tydliggör en hållbar 
livsmedelsanvändning ytterligare. 
 
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. Vi stödjer och 
ingår i det nationella samarbetet mellan regioner 
kring hållbarhetskrav i upphandling. Vi prioriterar 
även produkter med säkra leveranser och korta 
leveranstider för att säkerställa en stabil 
verksamhet.

 

  

 
 

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-beräkningar9 för våra 
utomhusmiljöer vid sjukhusen. 

 Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 kring våra 
sjukhus samt uppföra insektshotell.   

 Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra 
fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt 
gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt. 

 Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö ska 
ske med dagvatten. 

 
9 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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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.  

 

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 
upphandlingar10. Livscykelperspektivet ska guida oss 
i val av produkter. 

 Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och 
leksaker utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att 
minska negativ påverkan. 

  

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga 
kemiska produkter11 ha 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 per år 
vara högst 250 recept per 1000 invånare, vilket 
innebär en minskning med 8 procent jämfört med 
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska 
minska i enlighet med Stramas målsättningar. 

 

  

Under programperioden ska förskrivningen av 
prioriterade miljöbelastande läkemedel12 minska. 

 Utöka användningen av icke-farmakologiska 
behandlingar och stöd till livsstilsförändringar. 

 Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på 
miljöbelastande 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. 

 

  

 
10 Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”.  
Prioriterade upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”. 
11 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning. 
12 Tas fram i samråd med Region Jönköpings läns läkemedelskommitté. 



HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025 

15

Vi ska utöka samverkan med länets kommuner  
och länsstyrelsen om läkemedels miljöpåverkan  
och rening av läkemedelsrester. 

 

MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor 
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 djurhållning, 

- 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 servera måltider som främjar hälsosamma 
matvanor och minskar klimatpåverkan. 

 Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska 
implementeras och följas upp. 

 Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt 
minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig 
utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten  
ska göras 2021. 
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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 9 ton koldioxidekvivalenter per person och 
år13. För att nå Sveriges klimatmål samt 
Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i 
genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2045.  
 
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. Vi samlar in och levererar väl 
genomgången utrangerad sjukvårdsutrustning som 
bistånd för fortsatt användning i länder som 
utvecklar sin sjukvård. 
 
Finanssektorn har stor indirekt påverkan på vårt 
klimat. Genom att vara en god kravställare kan vi 
verka för en hållbar finansmarknad. Det handlar om 
att förflytta kapital i en mer hållbar riktning, primärt 
genom att tillföra kapital till de bolag som verkar 
för Parisavtalets 1,5-gradersmål och Agenda 2030.  

 
13 Naturvårdsverket, ”Konsumtionsbaserade 
växthusgasutsläpp per person och år”, avser år 2017. 
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MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska 
och återvinningen ska öka. 
 
DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER 

Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 
ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar14 minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

 Främja användningen av 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 matsvinn15 ska minska med minst 30 procent  
till 2025 jämfört med 2020. 

 

  

År 2025 ska allt matavfall16 sorteras ut, med syfte  
att främja produktion av biogas och biogödsel. 

 

  

  

 
14 De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval. 
15 Inkluderar produktionssvinn, beställning-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion. 
16 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 2019  
och klimatbelastningen ska vara lägre än för 
jämförbara index17. 

 År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras med 
syfte att ställa mer långtgående krav avseende social 
hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning. 

 
17 Omfattar aktieinnehav. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona. 
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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 genomförandeplan och 
uppföljning som revideras årligen. I vårt 
certifierade miljöledningssystem finns också rutiner 
som bidrar till genomförande och uppföljning av 
hållbarhetsprogrammet. 
 
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 Parisavtalets 1,5-gradersmål. 
 
Regionfullmäktige fastställer 
hållbarhetsprogrammet för perioden 2021–2025 
samt avsätter medel för genomförandet av det i 
samband med budget och verksamhetsplan med 
flerårsplan. Programmet kan revideras under 
programperioden. 
 
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, energiomställningen och 
anpassningen till ett förändrat klimat. Via ”Grön 
handlingsplan” och samverkansrådet för biologisk 
mångfald arbetar vi med att främja grön 
infrastruktur och ett rikare friluftsliv. 
 
Vi arbetar för jämställdhet, integration och 
mänskliga rättigheter i länet genom att delta 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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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 till 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. 

Hållbarhetsprogrammet har skickats på intern och 
extern remiss. Under remisstiden har verksamheter 
inom Region Jönköpings län, länets kommuner, 
hel- och delägda bolag, privata vårdgivare inom 
vårdvalet och Länsstyrelsen i Jönköpings län haft 
möjlighet att yttra sig. Länets invånare har också 
haft möjlighet att lämna synpunkter.

 
 

Nuläge
Utmaningar 

och utkast till 
mål

Dialog och 
förankring

Mål och 
prioriterade 

åtgärder



Område Ansvarig
verksamh
et

Inves-
tering
2021-
2025

Inves-
tering
2021

Inves-
tering
2022

Inves-
tering
2023

Inves-
tering
2024

Inves-
tering
2025

Drift-
kostnad
2021

Drift-
kostnad/år
2022-2025

Besparings-
potential/år

Kommentar

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

Region-
fastigheter

30 mkr 0,2 mkr 29,8 mkr 0 0 (ingår nedan)

Användningen av värme och el i våra fastigheter och
verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt energi
understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning
med 11 procent jämfört med 2019.

Region-
fastigheter

150 mkr 3 mkr 147 mkr 0,9 mkr 1,8 mkr/år 9,1 mkr/år Driftkostnad för energieffektivisering avser ökad personalkostnad, d.v.s kan inte hanteras inom
driftbudgeten.
Nationell inriktning: Energiöverenskommelse mellan regeringen, KD, Centern och Moderaterna.
Delmål: Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Med energieffektiviseringstakt enligt föreslaget mål når Region Jönköpings län den nationella
inriktningen 2040 istället för 2030.
Energianvändning RJL år 2006: 241 kWh/m2
Nationellt delmål 2030: 120 kWh/m2
Nuvarande takt RJL år 2040: 120 kWh/m2
Investering 2021 avser uppstart med främst konsultkostnader. Totala investeringsvolymen om 150
mnkr förblir densamma vilket leder till större behov av investering/år mot slutet av programperioden.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest
betydande klimatriskerna  för vår verksamhet (Enligt
riskbedömning i vår klimatanpassningsplan).

Område
miljö

Kostnadsberäknas i samband med att handlingsplan tas fram.

Utrusta allmänna konferensrum och övriga
möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.

Verksam-
hetsstöd
och service

0 0 0 0 0 0 2,0 mkr 2,0 mkr/år Driftskostnad avser kostnad för att förse allmänna konferensutrymmen med utrustning och support
för resfria möten.
Resfria möten sparar tid och kostnader för tjänsteresor.

Förnybara drivmedel i dieseltåg, 20-100 % Läns-
trafiken

0 0 0 0 0 0 0 0-11,5 mkr/år Driftskostnad för ökad andel förnybara drivmedel anges som intervall  med anledning av att delmålet
inte anger en exakt andel förnybara drivmedel i dieseltågen. 11,5 mkr/år avser 100 % förnybara
drivmedel.
0 mkr/år avser nuvarande andel förnybara drivmedel, dvs 20 %.
Att öka andelen förnybara drivmedel i våra dieseltåg är en viktig förutsättning för att vi ska uppnå
Parisavtalets 1,5-graders mål.

Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Vmo Läns-
trafiken

0 0 0 0 0 0 3 mkr 3 mkr/år 2,4 mkr/år Driftskostnad Jkpg/Vmo avser en förlängning av befintlig busslinje 500 genom att denna skulle gå
mellan Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. I dagsläget går linje 500 mellan Jönköping
resecentrum och Värnamo station.
Teoretisk produktivitetsvinst ej inkluderad i besparingspotential, skattad till totalt 5-5,5 mkr/år.Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo Läns-

trafiken
0 0 0 0 0 0 0 20-25 mkr/år 4,0 mkr/år

Cykelpool på sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo Verksam-
hetsstöd o
service

0,09 mkr 0,09 mkr 0 0 0 0 0,014 mkr 0,014 mkr/år 0,11 mkr/år Investeringskostnad avser inköp av cyklar inklusive tillbehör. Driftskostnad avser service och
däckbyten.

Vi är till för alla
Samordning/kompetensutveckling Region-

lednings-
kontoret

0 0 0 0 0 0 0,5 mkr 0,5 mkr/år Driftskostnad avser resurser för samordning, koordinering och coaching av de åtgärder som ska
utvecklas tillsammans med verksamheterna. Det ingår även en kostnadspost för framtagande av
kompetensutveckling, webbstöd, utbildningsmaterial etc.

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 kring
våra sjukhus samt uppföra insektshotell

Region-
fastigheter

0,7 mkr 0,2 mkr 0,5 mkr 0 0

Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra
fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt
gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt.
Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö
ska ske med dagvatten.

Region-
fastigheter

1,0 mkr 0,3 mkr 0,7 mkr 0 0 0,2 mkr/år



Livsmedel - flera mål. (utöver tidigare utökat anslag
som uppgår till 4 mkr/år)

Område
måltid,
Utbildning
och kultur

Måltid:
0,5 mkr
UoK:
0,08 mkr

Måltid:
2022 1,0 mkr
2023 1,6 mkr
2024 2,1 mkr
2025 2,6 mkr
UoK:
2022 0,16 mkr
2023 0,24 mkr
2024 0,32 mkr
2025 0,4 mkr

Driftskostnad avser merkostnad för ökad andel:
- ekologiska livsmedel,
- svenskproducerade livsmedel, samt
- fisk och skaldjur som lever upp till MSC.

Vi använder våra resurser klokt Inom befintliga ramar
Totalt 182 mkr 4 mkr 178 mkr 7 mkr 28-47 mkr/år 16 mkr/år
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Remissredogörelse och ändringslogg, Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Dokumentet innehåller de synpunkter som har lämnats av remissinstanserna och ändringar som har gjorts efter intern och extern remiss. Om 
remissinstansen har gett ett svar, men inte lämnat några synpunkter finns det inte med i loggen. 

Färgmarkering i kolumnen ”svar”: 

Grön: Synpunkt har arbetats in i hållbarhetsprogrammet/har tagits hänsyn till i processen för hållbarhetsprogrammet. 
Grå: Åtgärd vidtas ej med anledning av motivering som anges. 

Övergripande 
Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna ”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 tillväxt där varje 
generation bär kostnaderna för den service som den generationen 
beslutar om och själv konsumerar.” 
 
Moderaterna instämmer i denna skrivning och ställer sig frågande till 
hur detta uppnås i programmet där en mängd ofinansierade förslag 
förekommer som inte har hanterats vare sig i något investeringsprogram 
eller i någon budgetprocess. 

Kostnadsberäkningar är gjorda för de förslag som bedöms medföra 
extra kostnader och investeringar. Viktigt att dessa behandlas i 
budgetprocessen för 2021 och framåt. 
 

Moderaterna Moderaterna yrkar på en mer transparant process när det gäller alla 
typer av planer och policys. Processen bör börja med att regionstyrelsen 
sätter ramar och ger direktiv. (Jmf budgetprocessen och direktiv 1 och 
2.) 

En parlamentariskt tillsatt referensgrupp tillsattes i samband med 
uppstart vid framtagning av det nya programmet i samband med att 
tidsplan och ramarna beslutades i TIM-nämnden. 
 
I referensgruppen finns representanter från alla partier, från TIM-
nämnden och Regionstyrelsen. 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Område miljö Lång och svåröverblickad policy. Har gjort redaktionella ändringar i policyn som lyfter fram viktiga 
delar i punktform istället för i löpande text. 
 

Område miljö Tydliggörande krävs vad som gäller för hel- respektive delägda bolag. 
 

Tydliggörande har gjorts genom förklaringstext: 
Hållbarhetsprogrammet omfattar våra helägda bolag. Vi ska verka för 
att de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt 
hållbarhetsprogram. 
 

Psykiatri, 
rehabilitering och 
diagnostik 

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 
Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetarens 
uppdrag, oavsett yrkeskategori. 
Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot 
kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i sin arbetsplats 
utveckling. 
All nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad 
silver 
 
För övriga mål/delmål så är det inte formulerat på detta bestämda, 
tvingade sätt. Risken är att man hakar upp sig på just ”alla” och 
ifrågasätter det eller använder det som slagträ tillbaka för att ställa 
krav? Vi tänker att det ”alltid” kommer finnas något undantag som är 
rimligt eller orsak till att det ”aldrig” kan bli just ”alla”. Kan det inte 
räcka med: 
 
”Medarbetare upplever att de har lika rättigheter…” 
”Medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter…” 

Justerat när det gäller nybyggnation. Övriga finns inom ”Vi är till för 
alla”. Justeras när det gäller arbetsplatser, men inte för medarbetare.  
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

”Arbetsplatser ska arbeta aktivt…” 
”Medarbetare upplever att de är delaktiga..” 
”Nybyggnation ska minst…” 

Regionfastigheter Beslutet ska innebära att Regionfastigheter får ett reserverat rambelopp 
á 150 mkr för 5-årsperioden. Vigda pengar är en förutsättning för att nå 
målet till år 2025.  För att upprätthålla fart i det här arbetet ser vi inte att 
äskandet kan ske via Rubertprocessen. Regionfastigheter kommer 
löpande paketera samman åtgärder och framställan går via 
verksamhetsdirektören och vidare till beslut hos Regionstyrelsen. 
Planerade energiåtgärder kan komma att omprioriteras och medel ska 
kunna förflyttas över åren. Vi kommer inte förbruka medlen i jämn takt, 
utan långsammare första åren och med en högre förbrukningstakt mot 
slutet.  
 
Solcellsinvesteringen á 30 mkr hanteras som förra investeringsbeslutet 
via process i Rubert.   
 
De två heltidstjänsterna som krävs för att nå målet ska hanteras som 
beviljad ökning av personalbudget med närmare 1,8 mkr/år. 

Rubert-processen är för detta ändamål en långsam process. 
Investering läggs in i Rubert  Lyfts på planeringsmöte med 
sjukvårdsdirektörer  Lyfts i investeringsråd som är 4-5 gånger per år 
 Förstudie läggs in i Rubert  Lyfts i investeringsråd igen  
Tjänsteskrivelse  RSAU  RS  ev RF 
 
Om energieffektiviseringsåtgärder ska följa Rubertprocessen skulle det 
innebära att föreslaget mål inte nås 2025. För 
energieffektiviseringsåtgärder behövs en snabbare process. 
 
Tidigare hantering: Under fyra år har regionfastigheter fått 20 miljoner 
kr per år för energieffektiviseringsåtgärder. Rapportering har skett till 
politiken successivt när åtgärder är genomförda. 
 
Förslagsvis under programperioden: Energieffektiviseringsåtgärder 
som planeras lyfts till regiondirektör och sedan vidare till RSAU. 
 
Den politiska referensgruppen önskade den 7 maj återkoppling om 
vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan bli aktuella för att nå 
målet. Exempel på åtgärder: 

• Justeringar av värme- och ventilationssystem hela RJL. 
• Ny värmeåtervinning ventilation Ryhov 
• Ny belysning plan 3, 4 och 5 Ryhov 
• Fönsterbyten H-zon Ryhov 
• Byte ventilationsaggregat hus 11 och 19 Värnamo 
• Fönsterbyte hus 14 Värnamo 
• Ny styrutrustning Eksjö 
• Fönsterbyte hus 26 Eksjö 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

• Nya ventilationsaggregat hus 04 och 06 (bassäng) Nässjö 
• Energioptimeringar på naturbruksgymnasier 

 

Regionfastigheter Vill vi veta vilka mål och åtgärder som kommer att ”tryckas” ut till 
områdena, men även ut till enhetsnivå. Vi upplever redan att 
belastningen av att varje månad och tertial rapportera allt i Stratsys som 
betungande. Det är viktigt att nyttan av att uppföljningen trycks ut långt 
i organisationen beaktas. Det ska vara rätt mål och en tydlig nytta med 
det vi ska svara på. Likaså är det viktigt att inte allt för många mål ska 
följas upp månadsvis. Många mål förändras inte över så korta intervall.  
 

Tydliggörs i genomförandeplanen. Ambitionen är att generellt förlänga 
intervallen för rapporteringen i Stratsys. 

Miljörådet Sid 2: ”För oss är kraven i lagstiftningen och övriga krav på vår 
verksamhet en lägstanivå” – låter som att vi håller en lägstanivå 
gällande krav om miljöbelastning från våra verksamheter. 

Ändras till: ”För oss är det en självklarhet att leva upp till krav i 
lagstiftning och övriga krav på vår verksamhet.” 
 

Värnamo kommun Det vore nog klokt att inte skriva ut åtgärderna i detta dokument utan 
låta dem definieras tydligare i en åtgärdsplan där de kan få lite mera 
plats. För var beskrivs åtgärderna som inte är prioriterade/ 
resurskrävande? Varför har inte alla delmål åtgärder kopplat till sig? 
Det signalerar inte bra att ha tomma rutor. Vad är då vitsen med att ha 
delmål om ni inte uttryckligen ska jobba med dem? 

Det är viktigt att få med vissa mer kostnadsdrivande eller sådana 
åtgärder som innebär ett särskilt fokus inom ett visst område, så att de 
kan beslutas politiskt och tillföras resurser i samband med 
budgetprocessen.  
 
Till skillnad från tidigare program vill vi att detta program ska vara 
mer flexibelt. Åtgärder och om det skulle krävas även mål, kan komma 
att uppdateras under femårsperioden. 
 

Värnamo kommun Många åtgärder är samma under olika mål. Vissa känns en aning krystat 
formulerade och andra känns ganska självklara och kanske inte behöver 
stå med som åtgärder då åtgärder oftast betyder en ambitionshöjning. 
Vissa åtgärder är väldigt ospecificerade och breda, inte tydligt 
åtgärdsformulerade varken i utförande eller ansvar. Det försvårar 
uppföljning. 

Ambitionsökningen ligger bland annat i att arbetet blir systematiskt 
och följs upp. Åtgärder och ansvar preciseras i genomförandeplanen 
för programmet.  
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Värnamo kommun Här finns det utrymme för en viss begreppsförvirring när ordet policy 
finns med i ett program. Är denna sida en policy som ett eget kapitel i 
programmet eller betyder policy helt enkelt styrdokument, och är denna 
sida i så fall en slags sammanfattning? Syftet med sidan är oklar. 

Region Jönköpings läns hållbarhetspolicy fattas beslut om i samband 
med att hållbarhetsprogrammet antas. Policyn kan ses som en del av 
introduktionen till vad programmet innefattar och var våra 
fokusområden ligger.  
 

Värnamo kommun Tydlig inledning förutom ordet "framgångsfaktorer" som utifrån att de 
har framträdande betydelse i dokumentet bör benämnas på annat sätt. 
Förstår att man behöver något som ringar in fokuset i området/temat. 
Något att hänga upp målen på, och det låter fint, men signalerar mer 
värdegrund eller målformuleringar.  
 
Om det nu handlar om olika fokusområden, skriv det istället. 

Framgångsfaktorerna togs fram i ett samarbete med Blekinge Tekniska 
Högskola med en metodik utvecklat från ”Naturliga steget”. Kortfattat 
innebär detta att vi tagit fram vad en hållbar organisation innebär för 
oss och formulerat en vision som vi endast kan nå genom att uppnå 
våra framgångsfaktorer. 
 
Användandet av framgångsfaktorer är en del av Region Jönköpings 
läns verksamhetsstyrning och tas fram inom olika perspektiv. 

Värnamo kommun Ord som "Bidra" är svagt. meningen borde förslagsvis vara: […] hur vi 
arbetar med Agenda 2030 och de globala […] 
 
De svaga ordvalen återfinns lite överallt och bör undvikas för att ge 
klara signaler. Språkbruket är avgörande för vilket resultat man sedan 
får. Har ni inte bestämt att ni ska arbeta med Agenda 2030, hållbar 
konsumtion och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling som alla nämns på den här sidan ihop med ord som bidra 
till/verka för?  
 
t.ex. ska ni väl inte verka för en hållbar konsumtion, er organisation har 
ju en daglig konsumtion som ni själva kan bestämma över. Då är det 
inget ni verkar för, den äger ni. 

Hållbarhetsprogrammet är ett av programmen vi har för att arbeta med 
Agenda 2030. Om vi i programmet skulle skriva enligt förslaget, dvs ”I 
hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta med Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling” skulle det låta som att 
hållbarhetsprogrammet är vårt enda sätt att arbeta med Agenda 2030. 
Agenda 2030 finns med i flera av våra program, där regionala 
utvecklingsstrategin är ett exempel. 
 
I sitt sammanhang verkar vi för en hållbar konsumtion, produktion och 
samhällsplanering. 

Värnamo kommun Vad är skillnaden på klimatsmart och att använda resurser klokt? Hade 
behövt förtydligas lite mer. Behövs båda bulletpoints? De låter för lika 
som de är skrivna just nu. 

Mycket av det arbete som sker inom ramen för ”Vi använder våra 
resurser klokt” går att appliceras på det som görs under ”Vi är 
klimatsmarta”. Skillnaden är vilket perspektiv vi har när vi arbetar mot 
målen. Att vara resursklok kan innebära mer saker än att endast minska 
vår klimatpåverkan.  
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Värnamo kommun Sid 4. Sista meningen. här menar ni nog "ligger i linje med" eller 
liknande i stället för ”sträva mot”. För era mål strävar ju inte mot att 
uppfylla Agenda 2030, de är faktiskt direkt kopplade till de globala 
målen och är ert sätt att arbeta med agenda 2030. Den här meningen bör 
välja, antingen endast skriva att de uppfyller Agenda 2030 och de 
globala målen och sen inte börja nämna andra dokument och mål, 
alternativt komplettera med fler, som de nationella målen för folkhälsa 
samt mänskliga rättigheter och barnkonventionen, vilka alla är 
grundläggande för den sociala hållbarheten.  

Vi ändrar till att hänvisa till övriga nationella och regionala mål, utan 
att nämna några specifikt.  
 
Se över vilka vi lyfter och varför. 
 
Justering: Målen i vårt hållbarhetsprogram strävar mot att uppfylla 
Agenda 2030 och FN:s globala mål, de nationella målen om bland 
annat miljökvalitet och jämställdhet samt övriga nationella och 
regionala mål, strategier och handlingsplaner inom hållbarhet. 
 
I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade åtgärder som inte 
återfinns i andra styrande dokument hos Region Jönköpings län. 
 

Värnamo kommun varför görs ett årligt klimatbokslut vid sidan av hållbarhetsbokslutet? 
varför får just klimat ett större fokus i uppföljning? det framgår inte i 
detta program att just klimat är extra viktigt... motivera gärna 
 

Klimatbokslutet görs inte för att klimatarbetet är mer prioriterat, även 
om vi lägger tungt fokus på det. Klimatbokslutet görs för att vi har ett 
behov av att djupdyka i var och hur våra utsläpp uppstår och det görs 
enligt metodik framtaget av GHG-protocol, vilket hjälper oss att 
prioritera. Förutom klimatbokslut görs även en hållbarhetsredovisning 
som en del av årsredovisningen där alla perspektiv lyfts fram. 

Eksjö kommun Saknar Regionens bidrag till mål 17 av de globala målen. Mål 17 är 
nödvändigt för att de andra målen ska kunna uppnås, där förändring 
framför allt behöver ske i utvecklingsländer.  
 
Regionen skulle kunna bidra till kompetensutbyte till utvecklingsländer. 
Man skulle kunna underlätta för medarbetare att få tjänstledigt för att 
göra insatser i och för utvecklingsländer. Utbytesprogram skulle kunna 
utvecklas för att stärka kompetens i utvecklingsländer.  
 
Regionen skulle också kunna bidra med materialbistånd genom att 
säkerställa återanvändningen av produkter som inte längre kan brukas i 
den egna verksamheten men är en värdefull resurs i ett utvecklingsland. 
 

Detta program är inte tänkt för att svara upp på allt arbete Region 
Jönköpings län gör i linje med Agenda 2030. Därav berör programmet 
inte alla agendans mål. Region Jönköpings län har andra planer och 
program som bidrar till Agenda 2030. Mål 17 går dock att koppla till 
”Vi är till för alla”. 

Region Jönköpings län har ett arbete med utbyten och samlärande med 
många hälso- och sjukvårdsorganisationer runt om i världen.  

Region Jönköpings län har avtal med biståndsorganisationen Human 
Bridge som bedriver biståndsprojekt i Afrika, forna Östeuropa och 
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I policyn på sid 1 skulle man kunna lägga till: för att bidra till de 
globala målen verkar vi för kompetensutbyte med och materialbistånd 
till utvecklingsländer. 

Mellanöstern. Avtalet innebär att Human Bridge tar hand om den 
utrustning som är utrangerad, men funktionsduglig. 

Region Jönköpings län har sedan tidigare ett regelverk för hur 
ambulanser och annan utrustning som är utrangerad ska tas omhand. 

Justering: Vi tydliggör detta arbete under ”vi använder våra resurser 
klokt”. 

Eksjö kommun Där Agenda 2030 presenteras skulle man med fördel kunna lägga till 
att: För att nå målen krävs genomförande och partnerskap som 
omnämns i mål 17. För att nå en global hållbar utveckling, som är det 
Agenda 2030 går ut på, behöver vi öka stödet till utvecklingsländerna. 

Se ovan  

Länsrådet för 
funktionsnedsättningar 

I stycket under ”vår del i omställningen till ett hållbart samhälle”; 
 
Ett tillägg i texten om social hållbarhet som berör tillgång till 
rehabilitering och habilitering. En stark habilitering/rehabilitering är en 
förutsättning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna 
vara delaktiga i samhället och leva goda liv. 

Stycket är allmänt hållet, en definition av vad social hållbarhet innebär. 
Ett tillägg om rehabilitering/habilitering är för specifik här.  
 
Är det en möjlig åtgärd som ryms i programmet, i så fall för personal? 
Eller snarare något för budget/flerårsplan? 

Almi företagspartner i 
Jönköping AB 

Den generella reflektionen är att programmet är något spretigt i sin 
ambitionsnivå. Utkastet till hållbarhetsprogrammet upplevs växla 
mellan ett medborgarperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv, det skulle 
stärkas av att förtydligas.  

Programmet berör organisationen som arbetsgivare och samhällsaktör, 
båda perspektiven behövs.  
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Almi företagspartner i 
Jönköping AB 

Delar av programmet är djupt nedbrutet och detaljerat, för att nämna 
några exempel: klimatpåverkan av transporter (även om måltalen inte är 
satta så antas de sättas då det i åtgärdsavsnittet utrycks i den formen), 
byggprocesser och framställningen av förnybar energiproduktion. Det 
känns varken svårt att tillämpa eller förhålla sig till ambitionsnivån på 
de delarna som berör klimatpåverkan, livsmiljö, resursanvändande.  
 
Samtidigt rekommenderas att sätta ambitiösa mål och möjligen bryta 
ned i delmål. Ett exempel är målen för förnybara bränslen. De håller en 
ambitionsnivå som borde kunna höjas vartefter och förtydligas 
ytterligare och möjligen differentieras utifrån lokala förutsättningar. 

I genomförandeplanen kommer årsmål sättas där det anses vara rimligt, 
bland annat för målet om förnybara bränslen. 

Almi företagspartner i 
Jönköping AB 

I tredje stycket på sidan 2 om samverkan har näringslivet helt glömts 
bort. För att ”…ligga i framkant” och bygga ett hållbart samhälle krävs 
att näringslivet stöttas och involveras i utvecklingen. Där 
rekommenderas insatser kvantifieras och kunna vara mätbara. 

Insatser som berör näringslivet i stort kopplas till RUS:ens 
handlingsplaner. Näringslivet är en del av ”andra aktörer i länet” som 
nämns i policyn. 

Jönköpings kommun Stadskontoret anser att det är angeläget att kommunen och regionen 
samverkar inom områden som har en tydlig koppling till kommunens 
verksamhet. 
 
Exempel på sådana områden ur ett miljöperspektiv är kollektivtrafiken 
(d.v.s. fullfölja gällande avsiktsförklaring), hållbarhetskrav vid 
upphandling, rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, främjande av 
en hållbar lokal livsmedelsproduktion samt avfallsfrågor. Exempel på 
områden ur ett socialt perspektiv är att samverka i flera stödfunktioner 
riktade mot kommunens verksamheter. Det kan handla om 
folkhälsofrågor, trygghetsfrågor, digitalisering, internationella frågor 
m.m. Det skulle också kunna innebära samverkan i metoder för 
genomförandet av AGENDA 2030 t.ex. erfarenhetsutbyte kring hur 
organisationerna utvecklar jämställda och jämlika verksamheter utifrån 
föreslagna åtgärder i föreliggande program. 

Region Jönköpings län ser positivt på att bibehålla forum som redan 
finns men även att utveckla samarbetet inom t.ex. de områden som 
nämns nedan. Bedöms dock rymmas inom programmet. 
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Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Det konstateras att "I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade 
åtgärder som inte återfinns i andra styrande dokument". Länsstyrelsen 
välkomnar det angreppssättet, men önskar att det blir tydligt i 
uppföljningen att insatser som görs inom ramen för andra uppdrag 
också bidrar till att nå målen i hållbarhetsprogrammet. 

Bedömer att det blir för omfattande att lägga till dessa perspektiv i 
uppföljningen som nämns i hållbarhetsprogrammet. Övriga åtgärder 
som kan bidra till målens uppfyllnad följs t.ex. upp i Region 
Jönköpings läns årsredovisning. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Utöver det som finns föreslaget i programmet önskar Länsstyrelsen att 
programmet kompletteras med fler mål och åtgärder som berör minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning, biologisk mångfald och grön 
infrastruktur samt kulturmiljö. 

Vår strävan är att inte ha för många mål och åtgärder som 
verksamheter ska arbeta med samtidigt. Tanken är att vi ska kunna 
revidera och lägga till nya prioriterade åtgärder när befintliga åtgärder 
har genomförts. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att indikatorer bör finnas till varje delmål så att det 
går att se hur målen ska följas upp. Men detta kanske finns i den årliga 
plan för genomförande och uppföljning som hänvisas till i slutet av 
programmet. 

Hållbarhetsprogrammet kompletteras med en genomförandeplan som 
revideras årligen. Genomförandeplanen innehåller t ex: 

 vem som ansvarar för vad, 
 hur mål ska mätas samt 
 årsmål 

 
Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Med tanke på att programmet omfattar alla verksamheter som är 
finansierade av Region Jönköpings län anser Länsstyrelsen att 
organisationens roll som samhällsaktör med fördel kan bli mer synligt i 
vissa framgångsfaktorer. I framgångsfaktorn Vi är till för alla är rollen 
som samhällsaktör uttalad i målet ”Vi är en del av en 
samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och 
ansvar”. Liknande målsättningar skulle med fördel kunna finnas även i 
de andra framgångsfaktorerna. 

Vikten av samarbete med andra aktörer lyfts fram i policyn: Vi 
samverkar med andra aktörer inom länet för att stärka en hållbar 
utveckling. 
 
Mycket av arbetet som Region Jönköpings län gör som samhällsaktör 
ryms framförallt inom RUS:en. I hållbarhetsprogrammet finns mål och 
prioriterade åtgärder som inte återfinns i andra styrande dokument. 
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Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att det bör finnas ett beskrivande stycke om de 
regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen eftersom Region 
Jönköpings län har åtagit sig åtgärder i programmen. 
 
Länsstyrelsen anser också att kunskapsunderlaget Grön handlingsplan 
och samverkansrådet för biologisk mångfald bör nämnas i programmet 
eftersom det berör Region Jönköpings läns verksamhet. 
 
Stycket om klimat- och energistrategin på sidan 16 bör justeras så att 
det framgår att även anpassning till ett förändrat klimat ingår i strategin. 

Kompletteras enligt förslag. 

Socialdemokraterna, 
augusti 

”Vi bidrar också till kunskap och utveckling genom våra folkhögskolor, 
naturbruksgymnasier och vår kulturverksamhet.”  
 
Kan man göra ett ytterligare tillägg om vår roll som producent av 
exempelvis energi och livsmedel? 

Policyn beskriver vår verksamhet på ett övergripande plan. Om vi ska 
dyka ner och beskriva enskilda områden och de insatser vi gör behöver 
vi i så fall beskriva insatser inom flera områden. 

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

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

Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Inom SKR och 
Folkhälsomyndighetens gemensamma arena Mötesplats social 
hållbarhet, har det tagits fram en beskrivning av ett socialt hållbart 
samhälle: 
 
Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med 
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
 
Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 
 
Det är denna formulering som föreslås gälla i Regionen med undantag 
av ordet tolerans, som ses delvis föråldrat kopplat till rättighetsbaserat 
arbete. 
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Orättfärdiga skillnader finns med i formuleringen för att peka på de 
skillnader i hälsa som inte beror på tex ålder, funktionsnedsättning etc. 
Både förutsättningarna för hälsa och själva hälsoläget är ojämlikt 
fördelade i befolkningen. 
 
Beslut i parlamentariska gruppen 200820:  
Ändrar till ”bra” istället för ”god”.  
Förtydligar orättfärdiga skillnader genom att lägga till 
”hälsoskillnader”.  
Behåller ”känner” istället för ”har”. 
 

Socialdemokraterna, 
augusti 

Det vill säga att skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda 
och bevara naturresurser, konsumera och producera hållbart samt öka 
beredskapen mot klimatförändringar. 

Ändras enligt förslaget. 
 

Miljöpartiet, augusti Vi skulle också gärna vilja fram det internationella och globala 
perspektivet i hållbarhetsarbetet litet tydligare - ex genom följande 
förslag sid 1 - policy: 
 
”Vi samverkar med andra aktörer inom länet för att stärka en hållbar 
utveckling. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Genom samverkan inom 
forskning och utbildning säkerställer vi att vi ligger i framkant.” 

Det globala perspektivet finns representerat genom Agenda 2030 och 
de globala målen i stycket ovan och det lokala i beskrivningen kring 
vår roll i länet. Vi vill generellt också vara försiktiga med ännu fler 
formuleringar i policyn. 

Vetlanda kommun Vi anser dock förtydlighetens skull att prioriterade åtgärder ska vara 
beskrivna på alla delmål (alt. exemplifierade) – för närvarande fattas en 
del text där. Vi har noterat i följebrevet att det är de åtgärder som är 
prioriterade som har lyfts fram i denna remissutgåva. Prioriterade 
åtgärder är sådana åtgärder som bedöms vara resurskrävande. Något 
oklart hur detta ska tolkas när det inte finns någon text. Menar man då 

Vår strävan är att inte ha för många mål och åtgärder som 
verksamheter ska arbeta med samtidigt. Tanken är att vi ska kunna 
revidera och lägga till nya prioriterade åtgärder när befintliga åtgärder 
har genomförts. 
 
Att inte fylla alla delmål med åtgärder öppnar även upp för respektive 
verksamhet att själva välja vad som är den viktigaste åtgärder för att nå 
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att det till de mål där man inte har åtgärder finns ”enklare” åtgärder som 
inte är så resurskrävande och därav inte behöver nämnas i programmet? 
 
Det kan upplevas provocerande att ha mål som inte har åtgärder. Det 
finns även en risk i att man har valt det angreppssättet. Risken är att 
åtgärder som är viktiga för att nå målen, men som inte kostar så mycket 
pengar, tid eller personal, inte kommer att genomföras därför att det inte 
uppfattas som viktigt utifrån att det inte är en prioriterad åtgärd. I själva 
programmet återfinns inte definitionen av ”prioriterad åtgärd”, så risken 
för feltolkning är stor. 
 
Samtidigt kan det också upplevas provocerande att ha åtgärder som inte 
har säkerställts som kostnadseffektiva utifrån det ekonomiska 
perspektivet som är en av de tre hålbarhetsdimensionerna. För att 
Region Jönköpings län ska kunna agera som ansvarsfull och attraktiv är 
det av största betydelse att föreslagna och prioriterade 
åtgärder har balanserats och avvägts i lika stora delar för att få till ett 
ekologiskt och socialt samhälle med en ekonomisk hållbarhet som 
grund. 

målet. Vilka åtgärder som är viktigast kan skilja sig från verksamhet 
till verksamhet. Att det inte finns åtgärder innebär inte att det inte 
kommer behöva tas fram aktiviteter som syftar till att nå målet. 
 
Till hållbarhetsprogrammet tillkommer en kostnadsberäkning för de 
områden som bedöms innebära investeringar utöver de budgetramar 
som finns i dagsläget.  
 

Vetlanda kommun På sista sidan 16 återfinns text med hänvisning till att det utöver RUS 
även finn sett antal länsstrategier och styrande dokument som berör 
Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete. De sista meningarna på sidan 
dvs ”I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade åtgärder som 
inte återfinns i andra styrande dokument”. Frågan vi ställer oss är hur 
detta Hållbarhetsprogram förhåller sig till övriga styrande dokument på 
regional nivå? 

Hållbarhetsprogrammets roll är att ta hänsyn till globala, nationella och 
regionala mål och strategier och koka ner det till vad vi kan göra i vår 
verksamhet för att bidra till att dessa uppnås. 

Habo kommun Strukturen i programmet skulle med fördel kunna förtydligas och 
utvecklas: 

 Det saknas indikatorer/nyckeltal kopplade till såväl mål som 
delmål. Endast vissa delmål är kvantifierade. 

 Några delmål är kopplade till prioriterade åtgärder, men inte 
alla. Inom vissa områden kopplar den prioriterade åtgärden 

Hållbarhetsprogrammet kompletteras med en genomförandeplan som 
revideras årligen. Genomförandeplanen innehåller t ex: 

 vem som ansvarar för vad, 
 hur mål ska mätas samt 
 årsmål 
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inte till relevant delmål. I vissa fall är en kartläggning satt som 
ett mål, medan det i andra fall är en prioriterad åtgärd. 

 Hur ska programmet genomföras och målen uppnås om det 
inte finns åtgärder kopplade till alla delmålen? 

 Hur ska uppföljning ske utan indikatorer/nyckeltal samt om 
det inte finns mätbara mål och delmål för att följa 
måluppfyllnaden? 

 Det hade varit positivt och underlättat förståelsen av 
programmet om även den plan för genomförande av 
programmet, som nämns i slutet av programmet, hade skickats 
med remissen. 

Att inte fylla alla delmål med åtgärder öppnar även upp för respektive 
verksamhet att själva välja vad som är den viktigaste åtgärder för att nå 
målet. Vilka åtgärder som är viktigast kan skilja sig från verksamhet 
till verksamhet. Att det inte finns åtgärder innebär inte att det inte 
kommer behöva tas fram aktiviteter som syftar till att nå målet. 
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Vi är till för alla 
Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna Moderaterna yrkar på att sista meningen på sidan 5 utgår. 
”Mångfald är ett viktigt område, där vi sätter särskilt fokus på att främja 
integration av medarbetare med utländsk bakgrund.” 
Samtliga diskrimineringsgrunder är lika mycket värda i lagen, de är 
sidoordnade. Varför betona någon grund särskilt? 

Detta är ett område som lyfts av många verksamheter som ngt som är 
angeläget att arbeta med i förarbetet för programmet, detta med 
hänvisning till att det är av stor vikt för att regionen ska klara 
välfärdsutmaningen.  

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

Åtgärden krävs för att nå målet och betonas också i budget och 
flerårsplan.  

Sverigedemokraterna Lägg till åtgärd: Fler invånare uppfattar vården jämlik. Detta är ett mål inte en åtgärd, kan finnas en poäng att lägga till detta 
som ett nytt delmål, det kan också vara ett mätetal. Arbetsgruppen 
föreslår att det läggs som ett resultatmål för huvudmålet ”Vår 
verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och bemötande”. 
 

Sverigedemokraterna Stryka åtgärderna: 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 ickediskriminering för verksamheterna. 

Detta behövs för att nå delmålet och att invånarna uppfattar vård/ och 
verksamhet som jämlik. 

Sverigedemokraterna Ändra delmål: Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och 
skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika kön eller yrkeskategorier ska vara 
låg. 

Eventuellt ett omformulerat mål, se kommentar från HR. 

Sverigedemokraterna Stryka bitar av delmål: 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. 

Vi anser att det i detta sammanhang är viktigt att 
diskrimineringsgrunderna finns med antingen sammantaget eller 
utskrivet per grupp.  

Miljöpartiet I kapitlet ”Vi är till för alla” lyder första delmålet ”Ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och 
beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.” Detta skulle 

På ett mer övergripande plan finns det redan med i framgångsfaktorn 
Sund livsmiljö, under målet ”Vi ska stärka den sociala hållbarheten 
och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra 
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kunna ändras till följande: ”Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
ska ingå i analyser, resursfördelning, upphandling och beslutsfattande i 
organisationens verksamheter och projekt. 

upphandlingar”. Förtydligandet visar kopplingen mellan olika 
framgångsfaktorer och mål. Det visar också på mer specifika 
arbetsmetoder som stärker målen.  
 
Alla verksamheter behöver fundera över hur de får in jämlikhets- och 
jämställdhetsintegrering i sina uppdrag. Rent praktiskt innebär alltså 
förtydligandet att inköpsenheten behöver titta över hur upphandlingen 
kopplas till dessa perspektiv. 
 

Område måltid ”Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska 
vara hållbar och tillgängliga” – ”Ta fram beslutstöd..” 
 
Vem ska ta fram detta? Regionala checklistor eller upp till varje 
verksamhet? 
 
Vad behöver förbättras utifrån dagens utbud och lösningar för att göra 
dettsa om möjligt mer hållbara? Hur kan regionen som arbetsgivare 
guida chefer och andra till att fatta hållbara beslut när de står inför ett 
val? 
 
Område måltid har tidigare haft en målsättning att en viss del av 
fikautbudet ska vara hälsosamt samt att en viss andel av portionerna som 
säljs i resturanger ska vara vegetariska. Vi arbetar med att utveckla 
utbudet i båda dessa områden. Vill arbetsgivaren att fler hållbar aval ska 
fattas vid beställning till möten, konferenser och utbildningar behöver 
chefer mfl en push i rätt riktning och område måltid 
kommunikationsstöd. 

Syftet med målet är att ta utforma stöd till verksamheter som 
arrangerar både stora och små konferenser och evenemang så att det 
ska bli enklare att välja/göra rätt. Det kan t.ex. innefatta val av mer 
hälsosamt fika och vegetariska måltider men även frågor kring 
transporter, tillgänglighetsfrågor så som hörselslinga och liknande. 
 
Område måltid har en viktig del i att erbjuda olika alternativ men 
genom checklistan kan vi hjälpa chefer och andra att välja de 
alternativ Område måltid erbjuder. 
 
Förslag i genomförandeplan är att ansvaret för framtagandet ligger på 
område miljö och folkhälsa sjukvård. Såklart i samverkan med andra 
verksamheter som eventuellt kommer beröras. 

Område måltid Kranmärka våra verksamheter år 2022. 
 
Vilka verksamheter är det som ska kranmärkas? Område måltid har 
verksamheter som förväntas leverera ett ekonomiskt resultat och då är 
det viktigt att ha ett attraktivt utbud. För cafe/butik är det då betydande 

Ny prioriterad åtgärd: Inköp av buteljerat vatten ska så långt som 
möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning 
och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021. 
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att kunna sälja buteljerat vatten och annan dryck. Däremot kan man hitta 
andra lösningar vid konferens och fikabeställningar, och det görs till stor 
del redan idag.  
 
På patientsidan kan det också vara viktigt att kunna ha kvar buteljerad 
dryck i form av Vichy vatten som motverkar svamp i munnen samt 
annan dryck som stimulerar aptit och motverkar muntorrhet. Det finns 
sjukhus som har tagit fram en lösning med eget tappat kolsyrat vatten. 

 För att bli KRAN-märkta krävs att vi avskaffar alla former 
av buteljerat vatten. 

 Den största potentialen att minska buteljerat vatten är till 
vården, inte vid våra konferenslokaler. 

 Kolsyrat vatten är i vissa fall bra för patienter med 
muntorrhet att dricka. 

 Enligt SBU finns ingen evidens att Vichyvatten skulle 
motverka svampinfektion med candida i munhålan, men det 
finns kunskapsluckor. 

 Pilotförsök behövs för att testa hanteringen och utrustning på 
lämplig avdelning innan det kan införas bredare.  

 
Laboratoriemedicin Sid 6 och 7: Vad innebär målgruppsanpassa? 

 
Stöd anpassas till verksamheter och yrkeskategorier/befattning.  

HR Omformulerat mål: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska. Vi vill ha samma 
mål som SKR, det är detta som vi ville uppnå även med den gamla 
formuleringen. Finns även flera åtgärder kopplade i SKRs 
åtgärdsprogram för detta.  
 
Även förtydligande av åtgärder (vad arbetsplatser förväntas göra) 
– Arbetsplatser ska följa Region Jönköpings län rehabiliteringsprocess.  
– Processen kompletteras med frågor om våld i nära relationer.  
– Arbetsplatser ska arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande åtgärder. 
– Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder och checklistor. 

Bra att följa SKRs mål men det kan finnas en poäng att lyfta 
skillnader mellan yrkeskategorier antingen i målformulering eller i 
åtgärder.  
 
Går det att se över om det går att kombinera? 
 
Förslag på ny formulering: ”Kvinnors sjukfrånvaro ska minska och 
skillnad mellan yrkeskategorier vara låga”. 
 
Förslag på formulering från politiska referensgruppen den 7 maj: 
1. Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan 
kön och yrkeskategori ska minska. 
 
2. Allas sjukfrånvaro skall minska med särskild fokus på minskning 
av kvinnors sjukfrånvaro. 
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HR Förtydligande av åtgärder (vad arbetsplatser förväntas göra) inom delmål 
”Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter mm…” 
 
-Arbetsplatser ska 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. 

Synpunkt från politiska referensgruppen den 7 maj: För att 
Region Jönköpings län ska uppfattas som vara en inkluderande, 
hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats ska medarbetarna uppleva att 
de har lika rättigheter och möjligheter. 
 
 
 
 

HR Omformulerat mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller 
könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma. Vi vill ha samma 
mål som SKR, det är detta som vi ville uppnå även med den gamla 
formuleringen. Finns även flera åtgärder kopplade i SKRs 
åtgärdsprogram för detta. Tidigare mål blir istället en åtgärd, se nedan  
 
Åtgärder 
-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 
 

Målet är tydligare formulerat på detta sätt, och det är bra att det gamla 
målet lyfts in som åtgärd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR  Målet ”Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration inom 
ramen för strategier, planer och program” omarbetas från mål till en 
åtgärd och läggs samman till målet om alla medarbetares delaktighet. 
 
Förslag mål ”Alla medarbetare upplever delaktighet i sin arbetsplats 
utveckling” 
Åtgärd; 
– Arbetsplatser ska arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Detta förändrar vad i så fall var syftet med integration. På detta sätt är 
det kopplat till delaktighet 
. I remissutgåvans mål var det tydligare kopplat till 
välfärdsutmaningen och framtida kompetensförsörjning.  
 
Förslag mål ”Alla medarbetare upplever delaktighet i sin arbetsplats 
utveckling” 
Åtgärd; 
– Arbetsplatser ska arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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– Arbetsplatser ska arbeta aktivt med integration och inkludering utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. 
 
Alla arbetsplatser kan inte jobba aktiv med integration (dvs att 
nysvenskar skall få jobb inom befintliga tjänster) pga kompetenskrav. I 
detta alternativ finns möjlighet för de arbetsplatser som kan att jobba 
med frågan. Övriga jobbar med inkludering dvs att jobba för att 
befintliga medarbetare känner samhörighet med organisationen som är 
viktigt) Om tidigare mål skall vara kvar bör åtgärder från politiken 
specas och kostnadsberäknas).  
  

– Arbetsplatser ska arbeta aktivt med integration och inkludering 
utifrån ett mångfaldsperspektiv*. 
 
*Med integration avses här främjande av nysvenskar att söka tjänster 
inom Region Jönköpings län 
*Med mångfald avses här alla diskrimineringsgrunder 
 
Synpunkt från politiska referensgruppen den 7 maj: 
Ta bort fotnot som säger vad som avses med integration. 
 
Förslag: Lägg över integrationsmålet till huvudmål 3.  
Återstår att lägga in ev prioriterade åtgärder under det nya delmålet.  
 

HR Nytt mål: Heltidsarbete ska vara norm 
 
Nya åtgärder till detta:  
- Avveckla önskad sysselsättningsgrad  
- Alla nyanställningar ska vara på heltid  
- Erbjud alla deltidsanställda heltidsarbete 
- Partsgemensamt analysera nuläget och utforma en strategi 
 
Detta är kopplat SKRs mål för jämställd arbetsgivarpolitik. 

Bidrar till kompetensförsörjning och till ökad jämställdhet, bland 
annat till jämställda livsinkomster. Ska det finnas i 
jämställdhetspolicyn och/eller här.  
 
Förslag mål: 
Heltidsarbete ska vara norm*  
 
Nya åtgärder till detta:  
- Alla nyanställningar ska vara på heltid  
- Erbjud alla deltidsanställda heltidsarbete 
- För en dialog om arbetsplatskulturen 
 
*Deltid är en möjlighet 
 
Synpunkt från politiska referensgruppen den 7 maj: 
Lägg in ”Deltid är en möjlighet” som en del av målet, ej som fotnot. 
Tveksamma till att ”Heltidsarbete ska vara norm” ska vara med i ett 
hållbarhetsprogram. Förslagsvis kan formulering kring detta istället 
läggas till inledningstexten.  
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Lägg in ”Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet”.  
Lägg även dit ”Hållbar arbetsmiljö” i inledningstexten för att fånga 
upp att arbetsmiljön ska vara god så att det inte är därför man väljer 
deltid. 

Laboratoriemedicin Sid 6: ”Följa Region Jönköpings län rehabiliteringsprocess och 
komplettera den med frågor om våld i nära relationer”. Hoppas det inte 
läggs på varje första linjens chef att ställa frågor om våld i nära 
relationer, ismb med rehabilitering? Vi kan mycket, men detta måste 
vara en fråga för tex AME eller annan hälsosjukvård? 

Det är ett chefsansvar att följa rehabiliteringsprocessen och därmed få 
stöd i hur man frågar kring våldsutsatthet som en rutin.  

Laboratoriemedicin Sid 6: ”Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder och checklistor.” Här 
görs mycket via tex HR-organisationen - se till att det inte 
dubbelarbetas! 

Detta kommer tydliggöras i genomförandeplanen, och kommer att 
kopplas till HRs befintliga arbete. 

Laboratoriemedicin Sid 7: ”Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och mallar.” Nej, vi 
behöver INTE en checklista till! Hjälp oss att få ett fungerade 
videokonferenssystem som fungerar mellan olika regioner och 
universitet - det skulle hjälpa mycket mer! 

Videokonferenssystem är en viktig fråga, tanken med checklistorna är 
att bredda perspektivet till fler aspekter av hållbarhet.  

Arbetsgruppen för 
finskt 
förvaltningsområde 

Vill lägga till skrivningar om nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i inledningstexten till Vi är till för alla, samt i 
prioriterade åtgärder. 2018 blev Gislaved kommun finskt 
förvaltningsområde, vilket innebär särskilt starka rättigheter för den 
finska minoriteten. När en kommun går in i förvaltningsområde, så blir 
automatiskt regionen också inkluderad. Från och med 1 januari, 2019 
trädde även en förstärkning av lagen om nationella minoriteter i kraft, se 
nedan.  
 
Bakgrund (från www.minoritet.se): Lagstiftningen anger ett antal 
rättigheter för dem som tillhör en nationell minoritet. De viktigaste 
rättigheterna är delaktighet, möjligheten att få använda sitt språk och 
rätten till kultur. Lagen innehåller dels ett grundskydd som gäller för 

Förslag på textstycke i inledningstexten för ”Vi är till för alla”: ”Vi 
ska tillgodose och skydda de nationella minoriteternas rättigheter, 
utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
Region Jönköpings län ingår även i finskt förvaltningsområde, vilket 
innebär särskilt starka rättigheter för den finska minoriteten i länet.” 
 
Förslag att lyfta fram prioriterade åtgärder för nationella minoriteter 
och finskt förvaltningsområde under huvudmål 3: ”Vi är en del av en 
samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och 
ansvar”.  
 
Under delmål ”Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och 
verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till för, med hänsyn 

http://www.minoritet.se/
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samtliga nationella minoriteter, dels ett förstärkt skydd som gäller i 
förvaltningsområdena. 
Från och med 1 januari, 2019 trädde en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter i kraft. Det innebär att regioner ska: 
• Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter. 
• Ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete. 
• Ha en dialog med de nationella minoriteterna för att ta del av 
minoriteternas synpunkter och behov.  
• Skydda och främja de nationella minoritetsspråken och deras kulturer.  
• Erbjuda kontakt muntligt och skriftligt på aktuellt minoritetsspråk för 
förvaltningsområdet, finska, meänkieli eller samiska. 
• Arbeta för att det finns personal som kan ge service på aktuellt 
minoritetsspråk för förvaltningsområdet, finska, meänkieli eller samiska. 
 
Regionen behöver också säkerställa att de kan bemöta frågor på aktuella 
minoritetsspråk om de ingår i ett förvaltningsområde. Detta kan göras 
genom att införa särskilda tider då service kan ges på minoritetsspråket. 
För att möta behovet behöver landstinget och regionen kartlägga 
personalens språkkompetens och vid behov anställa personal med 
kunskaper i minoritetsspråken. Rätten att få använda sitt minoritetsspråk 
gäller även om personen talar svenska. 
Som medlem i ett förvaltningsområde får landsting och regioner ett 
statsbidrag på 250 000 kronor. Beloppet är samma för alla oavsett 
invånarantal och storlek och oavsett hur många förvaltningsområden 
landstinget eller regionen ingår i. Bidraget ska användas i samråd med 
minoritetsgruppen. Statsbidraget kan användas för de flesta insatser som 
till exempel information, samråd och kultur. För närvarande ingår 15 
regioner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. 

till deras erfarenheter och upplevelser”, prioriterad åtgärd: ”Utveckla 
uppdraget som finskt förvaltningsområde genom ökad samverkan med 
den finska minoriteten i länet.” 
 
Under delmål ”Verksamheter och arbetsplatser ska aktivt främja 
integration och inkludering utifrån ett mångfaldsperspektiv”, 
prioriterad åtgärd: ”Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas 
rättigheter.” 
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Värnamo kommun Den här sidan saknar en hänvisning till Michael Marmots WHO rapport 
”Closing the Gap in a Generation”, vilken är grundläggande för 
jämlikhet. Det vore även bra att SES-begreppet användes som ett 
värdeord i er text på denna sida.  
 

Mål och insatser för Regionens och länets arbete för jämlik hälsa finns 
i strategi och handlingsplan Tillsammans för jämlik hälsa, som har sin 
utgångspunkt i Marmots studie. Detta finns även Regionens budget 
och flerårsplan.  

Värnamo kommun Visst har mål 3, Hälsa och välbefinnande en plats under Vi är 
klimatsmarta men väl så relevant under Vi är till för alla. 

Ny genomgång av hänvisningar till Agenda 2030-målen efter 
remissperioden. 

Värnamo kommun Stycke 4. Mänskliga rättigheter är därmed både ett mål och ett medel. 
Den här meningen är lite oklar och behöver utvecklas. Hur menar ni att 
det både är ett mål och ett medel? 

Tillägg om betydelsen av MR vid utveckling av vår verksamhet 

Värnamo kommun Det vore fint att ägna lite mer kraft på åtgärder om hur ni ska vara en 
hälsofrämjande arbetsplats. Bland åtgärderna nämns rehabilitering och 
våld i nära relationer. Det vore lämpligt i en så stor organisation som ni 
är att lägga mer tyngd på det hälsofrämjande och preventiva arbetet. 90 
procent av sjukdom och död i Sverige orsakas trots allt av 
vällevnadsbeteenden som är påverkbara.  
 

Instämmer i att hälsofrämjande insatser kan förtydligas, tittar närmare 
på formulering kring detta.  

Värnamo kommun Verksamheter arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
ingen åtgärdsformulering. Den är inte aktiverande, snarare mer en 
målsättning. 

Befintliga mål uppnås genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
därmed ser vi det som en åtgärd.  

Länsrådet för 
funktionsnedsättningar 

I stycket som beskriver att regionen ska vara en inkluderande, 
hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats är det lämpligt att främja 
funktionshinderperspektivet på lika sätt som att främja integration av 
medarbetare med utländsk bakgrund.  

 regionen ska satsa på att anställa personer med 
funktionsnedsättningar och säkerställa att dessa medarbetare får 
det stöd de behöver. 

Vi tittar på detta efter diskussion i politisk referensgrupp och utifrån 
skrivningar budget/flerårsplan.  
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Almi Företagspartner 
Jönköping AB 

Regionen har möjlighet att påverka utvecklingen genom att ge direkta 
stöd till en hållbar utveckling bland länets företag. Under målet ”Vi är en 
del av samhällsutvecklingen….” rekommenderar vi delmål som 
beskriver detta, t.ex. ”Genom stöd och insatser till näringslivet skapas 
långsiktigt hållbara företag.” Prioriterade åtgärder kan vara ”Stärk det 
finansiella stödet till de bolag som vill göra en hållbar omställning” och 
”Lyft fram och sprid bra exempel på företag som har vuxit genom en 
hållbar affärsmodell”. 

Hänvisar till RUSens handlingsplaner 

Almi Företagspartner 
Jönköping AB 

Inom den avdelningen som kallas vi är till för alla, mål ”vår verksamhet 
styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet 
förhållningssätt och bemötande” är ansatsen mer allmänt hållen och 
ligger på nivån utbildning, medvetandegörande, perspektiv och 
information.  
 
Det presenteras inga måltal eller hur målen skall uppnås. För att ha 
möjlighet att uppnå kvalitativa mål krävs ofta mätbara parametrar. När 
vet vi att vi uppnått målet? När XX går att visa genom talet YY. En 
utbildningsinsats kan givetvis ge förutsättningarna men det är först när 
det sker i praktiken effekter kan visas. Av den anledningen 
rekommenderar vi tydliga måltal kring utvalda parametrar samt 
prioriterade åtgärder som beskriver hur man skall uppnå dem. 
 
Exempel på målformuleringar som rör verksamheten skulle kunna vara 
kartläggning av avdelningars sammansättning, inflytande och måltal som 
formulerar ambitionen och givetvis resultat från 
medarbetarundersökningar, men det förekommer möjligen i andra 
styrdokument. 

Synpunkterna tas med genomförandeplan.  

Almi Företagspartner 
Jönköping AB 

Då jämställdhet är en starkt prioriterad fråga för att kunna attrahera 
välutbildad arbetskraft på sikt bör det prioriteras att förstärka 
ambitionsnivån och bryta ned målen så det blir tydliga. 

Viktig regional utvecklingsfråga men mer kopplad till RUS:en.  
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Jönköpings kommun … däremot är barnkonventionens implementering något oklar liksom 
jämställdhetsintegrering som strategi. 

Barnperspektivet vävs in i övriga formuleringar, t.ex. i koppling till 
jämlikhetsperspektivet. 

Jönköpings kommun Det sociala perspektivet har inte samma skärpa i målsatt ambition eller 
omfång och färre mål i AGENDA 2030 som styr mot sociala hållbarhet 
finns representerade jämfört med miljö. Detta beror förmodligen på att 
det sociala perspektivet även styrs av Handlingsplan för jämlik hälsa och 
den Regionala utvecklingsstrategin men också för att social hållbarhet 
generellt i många organisationer inte har följts upp lika strukturerat som 
miljöområdet. 
 
Stadskontoret rekommenderar att börja med analyser av verksamhet, 
resursfördelning, projekt och projektmedel, event, kommunikation, 
utbildningar, förbättringsarbeten för att därefter vid en revision sätta mer 
skarpa mål utifrån genomförd analys. 

Arbetsgruppen ställer sig positiv till Stadskontorets förslag att 
använda sig av analyser som utgångspunkt för tydligare målsättningar. 
Utifrån resultaten kan insatser, som kräver resursförstärkning behöva 
göras.  
 
Åtgärden med utbildningar och beslutsstöd är tänkt att underlätta 
sådana analyser. 

Jönköpings kommun När det gäller arbetsgivarperspektivet vore det förtjänstfullt att förtydliga 
kopplingen mellan diskrimineringslagen och det systematiska 
arbetsmiljö-arbetet samt hur dessa realiseras i praktiken.  
 
Inom det interna perspektivet kan med fördel mer definierade mål med 
målvärde definieras uppdelat på ålder och kön då analyser förmodligen 
redan finns inom området så som t.ex. sjukfrånvaro, 
kompetensutveckling och andelen anställda med utländsk bakgrund.  
 
Om målet är att kvinnor och män oavsett ålder ska ha samma tillgång till 
kompetensutveckling kommer analysen av kompetensutvecklings-
planerna att ske utifrån kön och ålder och eventuella skevheter 
blottläggs. 

Arbetsgruppen ställer sig positiva till förtydligande mellan kopplingen 
mellan diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
 

Jönköpings kommun Agenda 2030 pekar ut särskilda grupper tydligt och undviker att använda 
benämningen alla, då det osynliggör utmaningarna i social hållbarhet. 
Det kan möjligen vara ett sätt att skärpa målen även i detta program. 

När vi använder begreppet Vi är till för alla är det utifrån en förståelse 
att vi behöver göra särskilda insatser för att verkligen vara det. 
Begreppet kommer ursprungligen från Region Jönköpings läns arbete 
med hbtq-frågor som syftar till att förbättra vår verksamhet utifrån ett 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

hbtq-perspektiv, idag utifrån alla diskrimineringsgrunder och hälso- 
och sjukvårdslagen. 

Jönköpings kommun En definitionsförklaring för att förtydliga målen och åtgärderna för 
medarbetare och medborgare vore förtjänstfullt. Ord och begrepp som 
goda möten, främja integration, normmedvetet förhållningssätt, 
samskapande och medskapande är exempel på begrepp som kan behöva 
tydliggöras. 

Definitioner kan vara till nytta framförallt i genomförandeplanen.   

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen konstaterar att formuleringar om barnrätt och 
barnkonventionen saknas i såväl inledande texter som i mål och åtgärder. 
Länsstyrelsen anser att det kan vara relevant att särskilt lyfta detta och 
hur Region Jönköpings län arbetar för att stärka barnets rättigheter. 

Att barnkonventionen blir lag 2020 nämns i text under avsnittet Vi är 
till för alla. Att den blir svensk lag är ett av skälen till att speciella 
åtgärder inte tas upp. Barn/unga finns med i diskrimineringsgrunden 
ålder, och ska givetvis utifrån barnkonventionen och målsättningen 
om ökad delaktighet, delta i utveckling av verksamheter som rör dem. 

MP, aug 2020 Ändring av skrivelsen kring heltid som norm till: ”Heltid en rättighet, 
deltid alltid en möjlighet”. 

Oenighet mellan partier kvarstår (se förslag från Socialdemokraterna). 
 
Förslag: Målet utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhetspolicyn är under översyn, eventuellt kan denna fråga 
hanteras där. 
 
Beslut i parlamentariska gruppen 200820: Befintlig skrivning står 
kvar.  
 

MP, aug 2020 Förslaget innehåller två alternativa formuleringar som vi får välja kring 
gällande sjukfrånvaro, och här önskar vi se nedanstående version: 
”Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
och yrkeskategorier ska minska” 
 

Eventuellt ett omformulerat mål, se kommentar från HR. 
 
Beslut i parlamentariska gruppen 200820: Befintlig skrivning står 
kvar.  
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

MP, aug 2020 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området 
funktionsvariation och tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, 
politiker, verksamhetsutvecklare m fl strategiska funktioner. 
 
Motivering: I Länsrådet för funktionsnedsättning har upprepade gånger 
vittnesmål kring felaktigt bemötande från vårdpersonal, 
färdtjänstchaufförer etc, framkommit med starka önskemål om 
förbättring. 
 

Åtgärd till första delmålet för tillgänglighet. Ligger i linje med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
 
 

Liberalerna, aug 2020 - I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet utgångspunkten. Människor 
lever ett bra liv med tillit och förtroende- 
 
 
Vi har inom regionen fått veta genom funktionsrörelsen m.fl att 
människor inte känner sig väl bemötta inom våra verksamheter. 
Liberalerna anser därför att ett mål bör läggas till i Tillgänglighets 
kapitlet. Det lyder: 
 
-Personal inom Region Jönköping ska regelbundet genomföra 
kompetensutveckling inom området Tillgänglighet.  
Vårdpersonal, transportpersonal, politiker med flera ska ingå i 
fortbildningen. Allt för att göra vår Region till den bästa för alla.- 

Synpunkterna ligger i linje med MP:s förslag ovan. På 
parlamentariska gruppens möte 200820 biföll L MP:s förslag om 
åtgärd.  

MP, aug 2020 Fler insatser för att främja integration och inkludering 
 
Genomföra utbildningsinsatser för att främja förståelse för kulturella 
skillnader mellan såväl medarbetare som vårdtagare (vår tanke är att 
detta ska rikta sig såväl till nyanlända medarbetare som infödda 
svenskar) 
 
Utreda möjligheterna till att erbjuda stöttning i språkutvecklingen i 
svenska språket på arbetstid hos personer med utländsk bakgrund med 
önskemål och behov av detta 

Det pågår sådant arbete idag men det kan utvecklas eller förstärkas, 
eventuellt bättre med en sådan formulering. Planering är på gång 
tillsammans med Regionens hälsokommunikatörer och Qulturum. 
 
Första åtgärdsförslaget blir allt för brett. 
Förslag på ny åtgärd: Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet. 
Stöttning i svenska språket sker redan inom prioriterade områden. 
Detta skulle kunna utvecklas om behov finns. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

  
Liberalerna, aug 2020 Ett mål kring Språkgaranti ska också läggas till. För oss liberaler är detta 

en väg till att alla känner sig trygga, sedda och får den hjälp de behöver. 
 
Språkgaranti inom Region Jönköping 
- De anställda med utländsk bakgrund som arbetar i vård nära/ person 
nära områden i vår Region ska kunna förstå och uttrycka sig på svenska. 
Fortbildning får ske på betald arbetstid. - 
 

Synpunkterna ligger i linje med MP:s förslag ovan. På 
parlamentariska gruppens möte 200820 biföll L MP:s förslag om 
åtgärd. 

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

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 har tillit och förtroende och är delaktiga. 
 
 
(Generell ändring av upplever till har där det förekommer) 
 

Arbetsgruppen anser att upplever är starkare än har då det fokuserar 
på den individuella upplevelsen. Någon annan kan hävda att det finns 
tolerans/delaktighet/rättigheter, samtidigt som upplevelsen av detta 
saknas på en arbetsplats. Arbetsgruppen önskar därför att begreppet 
upplever behålls.  

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

Council of European Municipalities and Regions deklaration om 
jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR). Det ställer krav på oss 
ger oss möjligheter att jobba med jämställdhet och andra dimensioner av 
diskriminering och social hållbarhet.  
 

Positivt med en starkare formulering, det stämmer att CEMR-
deklarationen ställer krav på åtgärder. 
 

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

Region Jönköpings län ingår även i finskt förvaltningsområde, vilket 
innebär särskilt starka rättigheter för den finska minoriteten i länet.  
 
 

Det kan vara viktigt att beskriva vad förvaltningsområdena innebär för 
Regionen som organisation.  
 
Politiska referensgruppen 10/6: Skrivningen behålls enligt 
ursprungsförslaget. Förtydligande: sverigefinska minoriteten, ist f 
finska minoriteten.   
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

Medarbetarna ska uppleva att de har lika rättigheter och möjligheter och 
en hållbar arbetsmiljö i enlighet med kollektivavtalen. 

Regionen arbetar alltid enligt kollektivtalen, det är därför inte 
nödvändigt att hänvisa till det i hållbarhetsprogrammet.  

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

Heltidsarbete ska vara norm. deltidsarbete en möjlighet. 
• Alla nyanställningar ska vara utgå från heltid. 
• Erbjuda alla deltidsanställda tillsvidareanställda heltidsarbete. 
• Föra en dialog om arbetsplatskulturen. 

Oenighet mellan partier kvarstår (se förslag från Miljöpartiet). 
 
Förslag: Målet utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhetspolicyn är under översyn, eventuellt kan denna fråga 
hanteras där. 
 
Politisk referensgrupp 2020-08-20: 
Se kommentar från HR-representant programgrupp om delmålet.  
 
Justeringarna av åtgärderna bifalles.  
 
 
 
 

Socialdemokraterna, 
aug 2020 

Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 
 
Allas sjukfrånvaro ska minska med särskild fokus på minskning av 
kvinnors sjukfrånvaro. 

Eventuellt ett omformulerat mål, se kommentar från HR. 

Bevara akutsjukhusen Delmål om sjukfrånvaro… 
 
Förslag på tillägg av prioriterad åtgärd: 
Att arbeta utefter evidensbaserade metoder för minskad sjukfrånvaro. 

 

För att sjukfrånvaron skall vara låg jobbar vi enligt lagstiftning och 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och i det ingår evidensbaserade 
metoder.  
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Liberalerna, aug 2020 Heltid som norm 
Liberalerna vill att skrivningen ska vara 
- Heltid är inom Region Jönköping en rättighet men med möjlighet att 
arbeta deltid när arbetssituationen så tillåter. 

 

HR-representant i 
Programgruppen för 
hållbar utveckling, 
aug 2020 

Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 
 
Eller  
 
Allas sjukfrånvaro ska minska med särskild fokus på minskning av 
kvinnors sjukfrånvaro. 
 
Osäker på om det behöver vara med som ett delmål. Kanske räcker att 
det är med som ett mätetal till övergripande målet. Om det ska vara med 
bör ändras tillbaka till den ursprungliga formuleringen ”Kvinnors 
sjukfrånvaro ska minska” så det harmonierar med SKRs program för en 
jämställd arbetsgivarpolitik varifrån målet ursprungligen hämtades.  
 
Att målsätta mätetalet sjukfrånvaro är egentligen inget bra mål. Vi styr 
inte själva över detta utan det påverkas i stor grad av andra faktorer. Att 
målsätta en förändrad relation är bättre, såsom t ex kvinnors sjukfrånvaro 
relativt mäns. Yrkeskategori är ingen diskrimineringsgrund så det bör 
inte vara med. 
 
SKR skriver bl a att ”det finns tydliga strukturella skillnader mellan 
kvinnor och män på arbetsmarknaden. Alla skillnader i arbetslivet som 
beror på kön måste försvinna. Många av de strukturella skillnaderna 
hänger samman, och innebär att kvinnor i hög grad är frånvarande från 
arbetsmarknaden. Mindre tid på arbetet innebär lägre chans till 
karriärutveckling, lägre löneutveckling och lägre avsättning till pension 
och socialförsäkringar. SKR har tillsammans med alla arbetsgivare på 

HR ser att vi skall ha delmålet ”Kvinnors sjukfrånvaro ska minska”, 
om det inte är möjligt tycker vi att yrkeskategori bör styrkas. Blir 
alltför detaljerat och svårt att följa upp. 520 titlar/kategorier som är 
indelat i 140 etikettklassificeringar från SKR. Se kommentarer vänster 
nedan.  
 
Politisk referensgrupp 2020-08-20: 
Oenighet inom partier bla att målet är för detaljerat. Man når 
yrkeskategorier genom att arbeta med kvinnors sjukfrånvaro. 
Argumentationen för ha kvar ”yrkeskategorier” är bla för att 
förtydliga att sjukfrånvaro ofta handlar om den organisatoriska 
arbetsmiljön på arbetsplatsen och inte individen.  
Summering: Målet bör vara kvar, remiss på åtgärdsplan går till de 
uppföljninsansvariga att tycka till.   
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motverka alla 
arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter”. 
 
Våra mål bör också generellt harmoniera mellan hållbarhetsprogram och 
andra styrdokument såsom budget med verksamhetsplan. Det vi väljer 
här bör då t ex gälla i budget med verksamhetsplan för samma period 
annars blir det oklarheter i vad som gäller och ska uppnås.  
 

HR-representant i 
Programgruppen för 
hållbar utveckling, 
aug 2020 

Tas bort (ligger i regionens grundläggande värderingar) 
 
Alla medarbetare ska uppleva att de är delaktiga i sin arbetsplats 
utveckling. 

 Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa 
förutsättningar för ett hållbart chefskap  

 
Ny åtgärd som om målet tas bort kan kopplas till arbetsmiljö eller det 
övergripande målet. Vi får inte bättre verksamhet än vi har chefer och 
ledare. Det finns behov av att arbeta med att tydliggöra förväntningar, 
roller, mandat och ansvar kring chefsskap samtidigt som chefer måste få 
rätt förutsättningar. Bra chefer påverkar de flesta av målen i 
hållbarhetsprogrammet positivt. Om detta delmålet tas bort kan åtgärden 
kopplas till ett annat delmål eller direkt mot det övergripande målet.   
 

Arbetsgruppen anser att delmålet bör vara kvar, men ställer sig 
positiva till förslaget på ny åtgärd. 
 
Förslag på ny åtgärd: Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och 
skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap. 
 
Politisk referensgrupp 2020-08-20 
Instämmer med arbetsgruppens förslag. 

HR-representant i 
Programgruppen för 
hållbar utveckling, 
aug 2020 

Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete en möjlighet. 
 
Bör ändras tillbaka till ”Heltidsarbete ska vara norm”. Även detta är ett 
mål från SKRs program för en jämställd arbetsgivarpolitik, (se 
kommentar kopplat till sjukfrånvaro ovan). Att ändra formulering tar 
udden av ambitionen med det nationella jämställdhetsarbetet och syftet 
med målet.  
 

Arbetsgruppen instämmer i HR-representantens argumentation. 
Oenighet mellan partier kvarstår.  
 
Förslag: Målet utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhetspolicyn är under översyn, eventuellt kan denna fråga 
hanteras där. 
 
Politisk referensgrupp 2020-08-20: 
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Är det inte jämställdhet i arbetslivet vi vill sträva efter i 
hållbarhetsprogrammet är det bättre att ta bort delmålet i denna skrivning 
och ta med det i arbetet med vår jämställdhetspolicy.  
 
Det är också en av de 9 strategier som SKR identifierar för att möta de 
demografiska utmaningarna som finns inom välfärdssektorn.  
 
Region Jönköping har redan lägst faktisk sysselsättningsgrad i hela 
landet. Denna typ av skrivning pekar i helt fel riktning mot ett jämställt 
arbetsliv och med ambitionen att möta välfärdsutmaningen.   

Oenighet inom partier (se bla socialdemokraternas kommentar) men 
om alternativet är att det skall lyftas till jämställdhetspolicyn och inte 
vara med i hållbarhetsprogrammet så bör alternativet ”Heltidsarbete 
ska vara norm, deltidsarbete en möjlighet” väljas. 
 
 

Vetlanda kommun  Sista meningen i sista stycket till ingressen av detta kapitel lyder: 
”Mångfald är ett viktigt område, där vi sätter särskilt fokus på att främja 
integration av medarbetare med utländsk bakgrund.”  
I EUs grundprinciper för integration så är första punkten att integration 
är en dubbelriktad process. Skrivningen i meningen tyder på att det inte 
är dubbelriktat och då är det inte integration, utan assimilation. Hade 
blivit bättre om man använt sig av uttrycken i FN:s 
människorättsprinciper och istället skrivit …särskilt fokus på att främja 
inkludering av medarbetare med utländsk bakgrund.  
Samtidigt bör det beaktas att samtliga diskrimineringsgrunder är lika 
mycket värda i lagen och frågan är därmed varför någon grund då 
särskilt här ska betonas? 

Remissvaret pekar på ett viktigt perspektiv – att integration är en 
dubbelriktad process.  
 
Sedan remissförslaget skickades ut har meningen ändrats och lyder 
nu: Att främja mångfald är ett viktigt område för Region Jönköpings 
län som arbetsgivare, för att spegla samhället och utgöra en fortsatt 
attraktiv arbetsgivare.  
Därigenom varken betonas eller exkluderas någon 
diskrimineringsgrund.  
 
 

Vetlanda kommun Under avsnittet Vi är till för alla, sid 5, kan man i den inledande texten 
läsa: 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.  
Programmet innehåller inget mål eller åtgärd som strävar mot att antalet 
medarbetare per chef är rimligt eller tänker man att det ryms i delmålet: 
Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, 

Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att konkretisera  
ambitionen i verksamheten.  
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet och 
könsuttryck?  
Kanske skulle det kunna finnas ett värde i att tydliggöra ambitionen som 
mål eller åtgärder som strävar mot det. 

Vetlanda kommun Delmål: Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och 
skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön eller yrkeskategori vara låg. 
Vad innebär att sjukfrånvaron ska ligga på en låg nivå i ovanstående 
delmål? Just den här typen av mål kanske kunde tydligare definieras med 
exempelvis en procentsats alternativt i relation till rikets sjukfrånvaro. 

Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att koppla delmålet 
till relevanta mätningar, åtgärder och uppföljningar.  

Vetlanda  
kommun 

Delmål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt 
integration, inom ramen för strategier, planer och program. 
… det saknas prioriterade åtgärder för att nå två av delmålen. Speciellt 
för fjärde delmålet, som man i inledningstexten trycker på att man sätter 
särskilt fokus på att främja integration, blir det märkligt att man inte 
identifierat prioriterade åtgärder. T.ex. Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom mångkulturalitet för politiker, 
chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och 
andra strategiskt viktiga funktioner. 

Sedan remissförslaget skickades ut har delmålet om integration 
flyttats till mål tre, som berör Region Jönköpings läns roll som 
samhällsaktör. Det nya delmålet lyder: Verksamheter och 
arbetsplatser ska aktivt främja integration och inkludering utifrån ett 
mångfaldsperspektiv. 
 
Kopplade till delmålet finns flera prioriterade åtgärder, däribland att   
genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet.  
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Vi är klimatsmarta 
Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna Moderaterna yrkar på att delmål 2 på sidan 8 utgår och hänförs till 
budgetprocessen då bedömningen av kostnaden för detta mål uppgår till 
182 miljoner kronor. 
 
”Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska levererad energi understiga 145 kWh/m2. ” 

Viktigt att detta, och alla andra förslag som bedöms medföra extra 
kostnader och investeringar, behandlas i budgetprocessen för 2021 och 
framåt. 
 
Vi följer den nationella inriktningen att man ska minska sin 
energianvändning med 50 % år 2030 jämfört med 2005.  
 
Grunden är energiöverenskommelsen mellan regeringen, KD, Centern 
och Moderaterna. Delmål: Sverige år 2030 ska ha 50 procent 
effektivare energianvändning jämfört med 2005. 
 
Vi har sträckt ut det genom att räkna på att vi ska nå dit innan 2040. 
 
RJL 2006: 241 kWh/m2 
Nationellt delmål 2030: 120 kWh/m2 
RJL 2040: 120 kWh/m2 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna Moderaterna yrkar på att begreppet ”förnybara” på alla ställen det 
förekommer i programmet byts ut mot icke-fossilt. 

För att nå visionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän krävs att 
produktionen från förnybara energikällor är större än den mängd vi 
använder och att energikällorna är förnybara.  
 
I klimat- och energistrategin för Jönköpings län som Länsstyrelsen i 
Jönköpings län tagit fram finns mål som tydliggör målsättningen kring 
förnybar energi: Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar 
energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen. 
 
Förnybara energikällor definieras enligt följande inom EU:  
vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, 
biomassa och biodrivmedel. 
 
Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att 
vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att 
lagra, transportera och tillhandahålla energi. 
 
Vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. I dag sker det 
huvudsakligen från naturgas, men i framtiden kommer förnybar energi 
från sol, vind, biogas och biomassa att användas i högre utsträckning. 
 

Sverigedemokraterna Stryka bitar av delmål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört 
med 2018. 

I enlighet med budget siktar vi på en minskning i klimatpåverkan som 
syftar till att uppnå Parisavtalets 1,5-graders mål. 

Sverigedemokraterna Lägga till åtgärd: Köpa in mer klimatneutral el exempelvis kärnkraft, 
vattenkraft och solkraft. 

I befintligt avtal köper vi 100 % förnybar el. 
 
Tydliggör att vi köper in 100 förnybar el i nuläget i programmet 
 

Sverigedemokraterna Lägga till åtgärd: Välja och följa byggnadsmaterial som är mindre 
klimatbelastande och med låga driftskostnader under hela livslängden. 

Prioriterade åtgärder: 
Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i 
tidiga skeden. 
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Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner 
i byggprojekt. 
 

Sverigedemokraterna Stryka/lägga till på delmål:  
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 ska drivas med klimat neutral 100 procent förnybar el, 
fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara 
drivmedel. 

För eltåg köps el från Trafikverket och den el som tillhandahålls är 
förnybar (lika för alla trafikhuvudmän i Sverige) 
 
Samtliga målnivåer är viktiga för att vi ska uppnå Parisavtalets 1,5-
graders mål. 

Sverigedemokraterna Ändra delmål: Under programperioden ska klimatpåverkan för resor till 
vårdinrättningar minska genom samordning och digital teknik. 

Ändras till: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata 
resor till vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade 
vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ. 
 

Sverigedemokraterna Stryka: Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till 
vårdinrättningar. 

Inom ramen för budgeten finns t.ex. möjlighet för patienten att resa 
fritt på kallelsen som kopplar an till denna åtgärd. 

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

I enlighet med budget siktar vi på en minskning i klimatpåverkan som 
syftar till att uppnå Parisavtalets 1,5-graders mål. 

Sverigedemokraterna Stryka mål och åtgärder kring tjänsteresor och arbetspendling. I enlighet med budget siktar vi på en minskning i klimatpåverkan som 
syftar till att uppnå Parisavtalets 1,5-graders mål. 

Sverigedemokraterna Förslag: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska 
minska jämfört med år 2018 och klimatbelastningen ska vara lägre än 
för jämförbara index.  
 
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. 

Klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning är betydande och är ett 
fortsatt viktigt fokusområde för att minska vår klimatpåverkan. 
 
Målet syftar till att tydliggöra vad som avses i befintlig finanspolicy 
gällande hållbarhetskrav. 
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Område miljö Uppdatera åtgärder under vi är klimatsmarta – ”utveckla samordningen 
av patientresor..” vi menar samordning av patientbesök. 

Ny formulering: Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan 
våra sjukhus. 
 

Område miljö Uppdatera referensvärden för RJL’s klimatpåverkan år 2018 (17 300 ton 
CO2e) i inledning till Vi är klimatsmarta. 

Uppdaterat. 
 

Område miljö Uppdaterat delmål om total minskning i våra direkt påverkbara utsläpp. Har uppdaterat utgångspunkten från 2018 till 2019 och gjort nya 
beräkningar enligt Science Based Targets. Landar på en 
utsläppsminskning med 25 % av våra direkt påverkbara utsläpp mellan 
åren 2019-2025. 
 

Område miljö Målnivåer och åtgärder kring tjänsteresor och arbetspendling. En reseanalys har nu genomförts och åtgärder har tagits fram i samråd 
med viktiga nyckelverksamheter.  
 
Målnivå tjänsteresor: 40 % jämfört med 2019. 
Målnivå arbetspendling: 30 % jämfört med 2019. 
 
Åtgärder som lyfts in från reseanalysen: 
 Ta fram en strategi för resfria möten. 
 Erbjuda företagslösning för köp av biljetter som passar både 

regelbundna resenärer och sällanresenärer. 
 Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med 

lämplig teknik för resfria möten. 
 Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och 

främja användningen av tjänstecyklar. 
 Översyn av bilbokningssystem så att det i större utsträckning 

underlättar samåkning. 
 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik. 

JLT: Detta är en kampanj för medarbetare i RJL och den behöver 
inte förmånsbeskattas. 
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 Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att 
minska arbetspendlingen eller resa mer hållbart genom flexibla 
arbetsformer. 

 Erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre sjukhus samt 
rabatt på service och tillbehör till cykel via personalförmånerna.  

 Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och 
från jobbet. 

 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda 
förmånscyklar. 

 
Förslag på ny formulering från politiska referensgruppen den 7 
maj: 
Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre 
sjukhus samt rabatt på service och tillbehör till cykel via 
personalförmånerna. 
 

Område miljö Åtgärd kring krav på förnybara drivmedel kan slås ihop med åtgärd om 
att främja transportmedel så som lastcykel. 

Ny formulering: Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling 
samt främja transportmedel såsom lastcykel. 
 

Energikontor Norra 
Småland 

Behovet av att också tänka nytt i form av vilka livsmedel som hamnar på 
tallriken, till exempel genom att minska de totala inköpen av kött, 
mejeriprodukter och frukt och grönt utanför säsong, och ersätta dessa av 
mindre klimatbelastande alternativ, berörs dock ej. Även detta utgör en 
viktig del av hur klimatpåverkan från vår kost kan minskas. 

Bedöms inrymmas inom mål som berör minskad klimatpåverkan från 
serverade måltider. 
 
Att livsmedel som köps in bör vara säsongsanpassade tydliggörs i den 
inledande texten till framgångsfaktorn. 
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Energikontor Norra 
Småland 

Flera delmål rör satsningar inom kollektivtrafik och serviceresor. Inga av 
dessa har några prioriterade åtgärder kopplade till sig. Vi undrar ifall 
detta beror på att satsningarna redan är inbakade i befintliga 
budgetsatsningar, eller ifall de inte bedöms kräva extra resurser? Om det 
senare är fallet uppmuntrar vi en förhöjd målnivå så att 
hållbarhetsprogrammet verkligen accelerera arbetet inom detta viktiga 
område. Framförallt ser vi att delmålet om att fordon inom serviceresor 
ska drivas med minst 40 procents förnybara drivmedel skulle kunna 
spetsas till en högre andel förnybara drivmedel. Just serviceresor, som 
går till och från vårdinrättningar och främst berör människor med nedsatt 
hälsa, är extra viktiga att ställa om för att minska påverkan på lokal 
luftkvalité av t.ex. diesel och bensinfordon. 

Efter diskussion med Länstrafiken bedömer de inte att de kan ha en 
högre ambitionsnivå. 

Energikontor Norra 
Småland 

Det finns även ett utmanande gap mellan delmålen för transporternas 
klimatpåverkan fram till 2025 och de helt fossilfria transporterna i 
antagandet av Fossilfritt Sveriges transportutmaning till 2030. 
Framförallt gäller detta för dieseltågen och serviceresorna som till 2025 
har relativt låg andel förnybart och som berörs av upphandlingsperioder 
och stora budgetbeslut. Utmaningen kan hanteras om förberedelser görs 
redan under nuvarande programperiod och inte skjuts fram till 
kommande period 2026-2030. 

Vi har tillsammans med berörd verksamhet gjort bedömningen att vi 
inte kan nå en högre ambitionsnivå för 2025, men att nivån för 2025 är 
tillräcklig för att vi senare ska arbeta vidare för en fossilfri 
fordonsflotta 2030. 

Energikontor Norra 
Småland 

Region Jönköpings län skulle kunna ha stor påverkan på klimatpåverkan 
från indirekta transporter som ryms inom upphandlingar av vissa 
produkter och tjänster till exempel vid större byggnationer. Det saknas 
en tydlig målsättning eller åtgärd för att jobba med detta under 
programperioden. Därmed riskerar det att inte prioriteras trots att där 
finns god rådighet att främja en minskning av klimatpåverkan från denna 
typ av transporter.  

Bedöms rymmas under målen ”År 2025 ska andelen förnybara 
drivmedel i upphandlade hyrbilar och transporttjänster  vara minst 80 
procent” och ”Genom en hållbar byggprocess ska vi under 
programperioden minska klimatpåverkan från om- och 
nybyggnationer.” 

Energikontor Norra 
Småland 

Delmålet ”Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor 
till vårdinrättningar minska” kan eventuellt förtydligas så att det tydligt 
framgår om klimatpåverkan ska minska både i absoluta och relativa mått 
mätt. Ska t.ex. klimatpåverkan minskas även ifall vi under perioden ser 

Indikatorn kopplat till målet är bland annat hur många som nyttjar att 
resa gratis på kallelsen.  
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ett ökat resande på grund av ökat vårdbehov, t.ex. som resultat av 
befolkningsökning eller en åldrande befolkning?  
 

Finns i dagsläget ingen möjlighet att mäta detta i t.ex. CO2 för privata 
resor till vårdinrättningar. 

Energikontor Norra 
Småland 

För delmålet som rör tjänsteresor- och arbetspendling föreslår vi, i 
programmet eller i kommande handlingsplan, tydligt prioriterade 
åtgärder för att minska arbetspendling som består av resor upp till 3 
kilometer. Detta då vi vet att arbetspendling står för den stora andelen 
utsläpp från privatpersoner och de korta resorna har stor potential att 
göras hållbara. 

En reseanalys har genomförts efter att remissutgåvan har beslutats om. 
Åtgärder från reseanalysen har nu lyfts in i programmet för att 
tydliggöra åtgärder kopplat till både tjänsteresor och arbetspendling. 
 

Länstrafiken Synpunkter på Noter: 
Not 5: föreslås utgå då vi anser att förnybara drivmedel är ett vedertaget 
utryck som inte behöver förklaras. Vad vi ser finns ingen not 5 i andra 
delmål som innehåller mål om förnybara drivmedel. Se tex delmål 
Upphandlade hyrbilar och Drivmedel för ambulanser. Om noten trots allt 
måste vara kvar ska parenteserna med produktnamn (HVO100, 
RME100, m,fl.) raderas. Det räcker med övergripande exempel på 
förnybara drivmedel, dvs. biogas, biodiesel och förnybar el. Vad gäller 
bioetanol är detta inget drivmedel som kommer att användas hos 
Länstrafiken i allmän kollektivtrafik under kommande 10 år så den 
uppgiften kan tas bort. 
 
Not 6: föreslås utgå om not 5 utgår. 
Not 7: Ingår inte ”busstransporter” i begreppet ”transporttjänst”? Får 
inte blandas ihop med kollektivtrafiktransporter/tjänster. Förtydliga eller 
ta bort ”busstransporter”. 
 

Vid träffar med verksamheter och i den politiska referensgruppen har 
det lyfts ett behov av att förklara vad förnybara drivmedel är.  
 
Vi tar bort produktnamnen från noten. 
 
Vi tydliggör Not 7 för att inte blanda ihop kollektivtrafik med övriga 
busstransporter. 
 

Psykiatri, 
rehabilitering och 
diagnostik 

Sidan 9 – Där står det att alla allmänna konferensrum ska utrustas med 
teknik….Hur många konferensrum är inte allmänna? Vet man om vilka 
konf-rum som inte är allmänna 
 

Åtgärden uppdateras för att tydliggöras: ”Utrusta allmänna 
konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria 
möten.” 
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Psykiatri, 
rehabilitering och 
diagnostik 

Sidan 7 – Konferenser m.m. som vi anordnar ska vara hållbara och 
tillgängliga etc,  med det står inget om teknik, möjlighet att filma etc. 
Kan vara bra att det ska vara en målsättning? 
 

Bedöms rymmas inom målet. Dock viktiga perspektiv att ha med sig. 

Regionfastigheter Vill ändra lydelsen på den prioriterade åtgärden ”välja mindre 
klimatbelastande betong och prioritera trä som byggnadsmaterial när så 
är lämpligt” till: 
 
Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga 
skeden  
 
Vi ska arbeta för ett ökat inslag av trä -och klimatsmarta konstruktioner i 
byggprojekt 
 

Ändras enligt förslag. 
 

Regionfastigheter Regionfastigheter tar ett ambitiöst ansvar avseende prioriterade åtgärder 
men  andra verksamheters bidrag saknas. Visserligen är vi en stor aktör i 
dessa frågor men fler borde kunna bidra. Inte minst för att få ett bättre 
engagemang, bredare spridning och delaktighet i målen. Vilket 
efterfrågats tidigare. 
 
Energieffektivisering gäller mer än bara fastigheter. Det är viktigt att 
även verksamheterna får aktiviteter i hållbarhetsprogrammet att arbeta 
med, att inköp av maskiner och installationer beaktar en låg 
energianvändning och likaså att den teknik vi använder, såsom monitorer 
och datorer väljs utifrån energiprestanda. Fler kan bidra till att minska 
energiförbrukningen per kvm. 

Energirond görs på respektive enhet och därav är samtliga involverade 
i att minska vår energianvändning. Den årliga energironden styrs upp 
av rutin och följs upp vid miljödialog och vi har inte med rutinmässigt 
arbete i nya hållbarhetsprogrammet. 
 
Förslag på prioriterad åtgärd som har godkänts av inköp: 
”Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av 
energikrävande utrustning där så är lämpligt” 
 
 

Regionfastigheter - På sid 8 delmål ”vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 % år 2025 jämfört med 2018. Vad innebär 
direkt påverkbara utsläpp? Det bör förklaras.  
 
Är det total mängd CO2 som avses? Är det per anställd?  

Det som avses är total mängd CO2. 
 
Vi förklarar direkt påverkbara utsläpp i inledningen under ”Vi är 
klimatsmarta”. 
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Tenhults 
naturbruksgymnasium 

Upphandla avtal om Eco Driving-utbildning för personal som dagligen 
kör bil, liten lastbil eller mindre buss i tjänsten. Prioriterad åtgärd: All 
personal som frekvent använder fordon i tjänsten ska 
kompetensutvecklas i Eco Driving. 

Tas med som en utredningsfråga redan under 2020.  

Tenhults 
naturbruksgymnasium 

Skolan har en pågående dialog om att helt gå över till HVO-bränsle 
inom senast 1,5 år. Arla ställer krav på sina eko-leverantörer att endast 
använda fossilfria bränslen efter 1/1 2022. Preem skulle idag kunna 
leverera HVO i den omfattning vi behöver till en inte alltför stor 
merkostnad. 

Kopplar an till mål om förnybara drivmedel i lantbruksfordon och 
arbetsmaskiner. Arbetet för Tenhults naturbruksgymnasium har redan 
påbörjats men kommer behöva fortsätta att arbetas med vad gäller 
Stora Segerstad och ambulansen. Viktigt att dra lärdomar från 
Tenhults process. 

Psykiatriska kliniken, 
Eksjö 

Alla sjukhusen prio Cisco före bil/buss där det är möjligt. 
Standardtider för möten i tjänsten förmiddagsmöte, eftermiddagsmöte 
och heldagsmöte så att buss alt mellan sjukhusen är synkade med dem 
och då ett bra alt (självklart är det då buss från/till resp sjukhus). 

Bedöms redan idag fångas upp i Region Jönköpings läns nuvarande 
riktlinje för möten och resor. 

Psykiatriska kliniken, 
Eksjö 

Medarbetare (med modern bil) som bor nära Jönköping och har möte där 
inte behöver åka omvägen via t ex Eksjö. 

Användning av privat bil i tjänst har varit ett fokus i nuvarande 
program men kommer inte vara det i kommande program. 

Psykiatriska kliniken, 
Eksjö 

Vidare behöver vi se över samordning schemaläggning/arbetspass 
(standardisera) så att buss tider och arbetspass är synkade 

Bedöms redan idag fångas upp i Region Jönköpings läns nuvarande 
riktlinje för möten och resor. 

Psykiatriska kliniken, 
Eksjö 

Sen gäller det att hitta rätt marknadsföring/informations tillfällen för att 
få arbetstagare att lägga om rutinerna. 

Bedöms redan idag fångas upp i Region Jönköpings läns nuvarande 
riktlinje för möten och resor. 

Laboratoriemedicin Sid 8: ”Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning 
kan få vård i hemmet.” Lägg gärna till att vi även behöver fungerande 
sätt att dela bilder och data mellan regioner, så att tex information från 
besök och diagnostik kan delas till andra vårdgivare, och därmed slippa 
transport av både patient och prov rent fysiskt. 

Bedöms inte rymmas inom detta program. Men en viktig aspekt – 
kanske framförallt som en service till patienten och kopplat till 
patientsäkerhet. 



 

 41(58) 
2020-11-12 

   

Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Medarbetare 
 

Jag tycker det är viktigt att när vi bygger nya lokaler och hus att vi 
använder material som har så lite koldioxidutsläpp som möjligt. 

Bedöms redan fångas upp i programmet under mål om minskad 
klimatpåverkan från byggnation. Viktig aspekt att vi har med oss. 

Område inköp Bör det konkretiseras ett mål kring våra indirekta utsläpp? Det finns en större osäkerhet kring våra indirekta utsläpp vilket gör det 
svårt att sätta ett konkret mål i dagsläget. Det kan dock bli aktuellt i 
framtiden då dessa siffror blir allt mer tillförlitliga. 

Område inköp Är definitionen av transporter vad gäller fossilfritt Sveriges 
transportutmaning densamma som i not 7? 

Nej, i transportutmaningen definieras fossilfritt som drivmedel som 
ger en utsläppsminskning på minst cirka 70 procent jämfört med 
bensin och diesel. Eftersom det klaras av med nordisk elmix ställer vi 
inga ytterligare krav på var elen kommer ifrån.  
 
Fossilfritt definieras i Fossilfritt Sveriges transportutmaning som vi 
hänvisar till och därav bedöms en ytterligare definition i 
hållbarhetsprogrammet inte vara nödvändig. 
 

Område inköp Gällande mål om förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och 
transporttjänster: Det är stor skillnad om vi avser det som upphandlas 
2025 och det som finns på upphandlade avtal 2025. I det sistnämnda 
fallet kan upphandlingen vara gjort redan 2021. 

Målet avser det vi faktiskt kör med 2025, inte det som finns på avtal 
för 2026 och framåt. 

Område miljö Ändring av ambitionsnivå till 70 % från 80 gällande förnybara 
drivmedel i egna transporter. 

Användning av förnybara drivmedel ligger på 29 % 2019.  
Målet innebär en hög ambitionsnivå även efter en sänkning från 80 till 
70 %. 

Värnamo kommun Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh under 
programperioden är ingen åtgärdsformulering. Den är inte aktiverande, 
snarare mer en målsättning. 

Har tidigare legat som mål. Anledningen att den ligger som åtgärd är 
för att den bidrar till hur vi kan uppnå målet om att minska mängden 
levererad energi till oss.  
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Värnamo kommun På sidan 9 finns många bra formuleringar och åtgärder. Kanske kunde 
det vara en högre ambitionsnivå vad gäller det första delmålet avseende 
tåg och andelen förnybara drivmedel.  
 
Längre ner på sidan borde ambitionen vara högre avseende cyklar 
inklusive en formulering kring elcyklar – gärna som ett eget trafikslag. 
 

Att öka andelen förnybara drivmedel i våra dieseltåg är en av de 
viktigaste insatserna vi kan göra för att ytterligare minska vår 
klimatpåverkan. Det är dock fortsatt en utmaning att ha högre 
ambitioner än vad garantin medger. 
 
I och med genomförd resanalys har cyklar som trafikslag tydliggjorts i 
åtgärderna till mål om tjänsteresor. 

Eksjö kommun Det globala målet 3 – god hälsa och välbefinnande har i programmet 
kopplats till ”Vi är klimatsmarta”. Det är dock svårt att se kopplingen 
mellan dessa mål om man tittar på delmål och indikatorer för globala 
mål nummer 3.  

En översyn av relevanta globala mål att lyfta fram under respektive 
framgångsfaktor görs efter sammanställning av remissvaren. 
 

Eksjö kommun Prioriterade åtgärden om busslinje mellan sjukhusen: 
Denna åtgärd bör påskyndas och genomföras istället för förslaget att 
utvärdera och utreda möjligheten. 

Det bedöms vara relevant att i ett första läge undersöka hur underlaget 
ser ut och testa konceptet för anställda hos Region Jönköpings län. Om 
det blir lyckat är ambitionen att det kommer leda till en sträckning 
mellan Höglandssjukhuset, Värnamo Sjukhus och Ryhov. 

Tranås kommun Fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara 
drivmedel 
- Hur stor är andelen idag? siffran känns lite låg med tanke på att el- och 
biogasbilar finns 

Befintlig upphandling när det gäller serviceresor kommer att gälla 
under programperioden och därmed har vi inte möjlighet att öka 
ambitionsnivån. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

I ingressen anser Länsstyrelsen att ett tillägg bör göras så att 
formuleringen är ”…Jönköpings län blir ett klimatsmart 
plusenergilän…”. 

Ändras enligt förslag. 
 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

För ett effektfullt klimatarbete behöver det dock, vilket konstateras i 
klimat- och energistrategin, finnas mål och åtgärder som berör både 
minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. 
Länsstyrelsen anser att det behövs fler delmål och prioriterade åtgärder 
som berör anpassning till ett förändrat klimat. 

Vår strävan är att inte ha för många mål och åtgärder som 
verksamheter ska arbeta med samtidigt. Tanken är att vi ska kunna 
revidera och lägga till nya prioriterade åtgärder när befintliga åtgärder 
har genomförts. 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att det saknas prioriterade åtgärder 
under delmålet Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara 
utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört med 2018. I underlaget framgår 
att målsättningen är grundad på en analys att denna nivå av 
utsläppsminskning är nödvändig för att vara i linje med 1,5-
gradersmålet. I relation till detta är det viktigt att fastställa prioriterade 
åtgärder. Länsstyrelsen samverkar gärna med Region Jönköpings län i 
att ta fram exempelvis underlag eller stöd i samband med framtagandet 
av prioriterade åtgärder. 

Flera delmål inom framgångsfaktorn ”Vi är klimatsmarta” syftar till att 
nå det ”samlande” målet om att minska klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att delmålet År 2022 har vi tagit fram 
handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår 
verksamhet bör inkludera klimatanpassningsperspektivet. Länsstyrelsen 
bidrar gärna med förslag på insatser för klimatanpassning. Inspiration 
kring detta finns också i SMHI:s Lathund för klimatanpassning. 

Vi bedömer att den är tydliggjord genom en fotnot som beskriver 
kopplingen till klimatanpassning. 

Socialdemokraterna ”Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat 
och bidrar till att Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som 
producerar mer förnybar energi än vad vi använder.” 
 
Kan  man hänvisa till att vi är producenter av el i inledningen? 

Tanken med den inledande meningen är att sätta vårt arbete i ett lite 
bredare sammanhang som våra mål sedan kopplar an till. Att vi är 
producenter framkommer av brödtext och delmål. 

Socialdemokraterna Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska levererad energi understiga 145 kWh/m2 vilket 
innebär en minskning med XX procent. 
 
Oklart ord ”levererad energi” – vad innebär det? 

Levererad energi innebär inköpt el – alltså levererad energi till våra 
verksamheter. Vedertaget begrepp men kan ändras vid behov för att 
tydliggöras, alternativt lägga som en förklaring i fotnot. 
 
Lägger till procent för att tydliggöra ambitionen. 11 % i detta fall – 
jämfört med 2019. 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Socialdemokraterna Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta cirkulära och 
förnybara konstruktioner i byggprojekt. 

Genom att stryka klimatsmart och istället använda cirkulära och 
förnybara material snävas åtgärden in och riskerar att inte t.ex. omfatta 
klimatbättre betong. Formuleringen klimatsmart är bredare och 
innefattar även att arbeta med cirkularitet i byggprojekt och/eller andra 
former av förnybara material. 
 

Bevara 
Akutsjukhusen 

Sidan 8, Brödtext.  
Titta på olika möjligheter för klimatkompensation? 

Vår bedömning är att det viktigaste är att jobba med att minska våra 
faktiska utsläpp. 
 
Att klimatkompensera för de utsläpp som vi genererar kan vara 
problematiskt. Det finns certifieringar men det går inte att säkerställa 
att metoden faktiskt kompenserar för våra utsläpp eftersom det handlar 
om hypotetiska scenarier. En studie som EU-kommissionen beställde 
visade att 85 % av alla projekt i den officiella FN-marknaden skulle ha 
genomförts även utan klimatkompensation, vilket i praktiken innebär 
att klimatkompensationen inte kompenserar för några utsläpp. 

HR ”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.” 
 
Hur harmonierar några av dessa åtgärder med andra styrdokument och 
styrning av JLT? 

Harmoniserar och är avstämt med JLT. 

HR Åtgärder kopplat till arbetspendling. 
 
Detaljnivån! Behöver cykelservice, rabatter, samåkning mm för 
medarbetare vara med i denna typ av dokument som beslutas av högsta 
politiska instansen?   

En lärdom från föregående program om vikten av att lyfta in dessa 
åtgärder för att politiken ska ta ställning och besluta om att genomföra 
dem vilket har varit en svårighet tidigare. 

Vetlanda kommun Sid 9: Prioriterad åtgärd ” Utrusta alla våra allmänna konferensrum med 
teknik för resfria möten” – vi föreslår att man lägger till ”och även 
tillhandahålla enklare mobil utrustning”. 

Vi ser att behovet framförallt är att installera fast utrustning i fler 
konferensrum. I de fall verksamheterna själva hyr konferensrum har de 
möjlighet att välja om de på sin enhet vill ha en mobil utrustning eller 
installera mer fast utrustning. 
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Instans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Vetlanda kommun Målet om fordon inom serviceresor ska drivas med minst 40% förnybara 
drivmedel borde vara betydligt högre. Helst 100% med tanke på att det 
finns dieselsubstitut på marknaden redan idag som man kan köra 
dieselbilar på utan att bygga om motorerna. 

Vi har tillsammans med berörd verksamhet gjort bedömningen att vi 
inte kan nå en högre ambitionsnivå för 2025, men att nivån för 2025 är 
tillräcklig för att vi senare ska arbeta vidare för en fossilfri 
fordonsflotta 2030. Under programperioden kommer vi vara kvar i ett 
avtal som inte möjliggör en ökad ambition. 

Vetlanda kommun Delmål tre borde också vara 100%. Prioriterade åtgärder är bra. Till och med 2025 är vår bedömning att 80 % är en rimlig målsättning 
som är realistisk att uppnå, samtidigt som det kommer vara en 
utmaning för oss att nå. 

Vetlanda kommun Här saknas ju siffror. Det ska naturligtvis kompletteras men varför 
siffrorna saknas kunde ju varit bra att kommentera. Åtgärd nr.2 borde 
vara 100%. 

Sifforna är nu kompletterade och utgår från en resvaneanalys som 
genomförts slutet på 2019 och början på 2020. Analysen har sedan 
förankrats inom vår verksamhet där vi samlat oss kring 
ambitionsnivåer utifrån de förutsättningar som finns hos oss. 

Vetlanda kommun Delmål 5 är inte formulerat som ett mål. Målet borde handla om 
övergång till förnybart bränsle. Prioriterad åtgärd blir då kartläggning av 
förutsättningar. 

Målet kommer i praktiken hanteras som både ett delmål och en åtgärd 
när det arbetas med i verksamhetsplanerna. 
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Vi bidrar till en sund livsmiljö 
Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna Moderaterna yrkar på att delmål 2 på sidan 10 utgår och hänförs till 
budgetprocessen då bedömningen av kostnaden för detta mål inte finns 
angiven samt att ängsytor och insektshotell i nära anslutning till sjukhus inte är 
förenligt med social hållbarhet för t.ex. pollenallergiker samt att ventilationen 
till känsliga utrymmen riskerar att påverkas av pollen och insekter. 
 
”Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 kring våra sjukhus samt uppföra 
insektshotell.” 

Kostnadsberäkningar är gjorda för de förslag som bedöms 
medföra extra kostnader och investeringar. Viktigt att dessa 
behandlas i budgetprocessen för 2021 och framåt. 
 
Ingen risk för pollenallergier då ängsytor inte planeras vid 
entréerna. 
 
När det gäller ängsytor så har vi stora områden på Ryhov och 
Värnamosjukhus så ängsytor planeras inte vid entréerna.  
Regionfastigheter ser inga problem med att insekter skulle 
komma in via ventilationen och när det gäller pollen från 
blommor och gräs så är det inget problem. Forskning om 
vårdmiljöer som bl.a. bedrivs på Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) lyfter fram artrika miljöer med vild karaktär som positivt 
för vårt tillfrisknade. De bidrar till att skapa återhämtande 
miljöer. Dessa miljöer är extra viktiga för de som mår sämst.  
Här har vi mycket kunskap efter ett nära samarbete med SLU 
under många år. 
 
Är framförallt aktuellt på Ryhov och Värnamo sjukhus där det 
finns stora ytor. Total skötselyta i länet är ca 1 miljon m2 och av 
dessa är ca 300 000 m2 kortklippt gräsyta. 

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

Se svar ovan. 

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

Ny formulering:  
Vi ska utvärdera möjlighet till synligt vatten inom våra 
fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt gröna tak i 
våra ny –och ombyggnationsprojekt. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Sverigedemokraterna Förslag på strykning: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och 
mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. 
Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter. 

Stor del av vår miljöpåverkan kommer av omfattande inköp av 
material till våra verksamheter. Genom att ställa hållbarhetskrav 
skapar vi förändring både i vår verksamhet och i våra 
leverantörsled. Vi deltar också i nationellt samarbete kring 
hållbarhetskrav i upphandling tillsammans med övriga 20 
Regioner. 
 
Prioriterade upphandlingar omfattar riskmaterial som t.ex. skulle 
kunna innehålla särskilt farliga ämnen. 

Sverigedemokraterna Ändring till: 
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 80 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.  
 

  

 

 

Föreslagen målnivå för frukt, bär, grönsaker och potatis på 50 
procent innebär en kraftig ambitionshöjning mot nuvarande ca 
30 procent och inkluderar både färskt och fryst. Målnivån är satt 
utifrån vad som bedömts som möjligt med en bibehållen 
variation av livsmedel. 
 
Att skriva ”motsvarande Fairtrade” ger en tydlighet i 
ambitionsnivån gentemot att endast skriva sociala och etiska 
krav.  
 
Att stryka mål kring ekologisk skulle innebära ett avsteg från 
den nationella livsmedelsstrategin. Den nationella 
livsmedelsstrategin pekar ut att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska 
produkter 2030. Målet på 65 procent har förankrats fram genom 
diskussion i parlamentariska referensgruppen och med område 
måltid. 

Sverigedemokraterna Förslag på åtgärder: Säsongsanpassade menyer och inköp av livsmedel efter 
säsong.  
 
 
 

Tydliggörs i den inledande texten till framgångsfaktorn. 
Ovanstående livsmedelsmål förutsätter säsongsanpassade 
menyer. Kostpolicyn stödjer redan idag säsongsanpassade 
menyer. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Sverigedemokraterna Främja inköp av lokalt närproducerade livsmedel inom 10 mils avstånd från 
Jönköpings län. 

LOU begränsar vår möjlighet att upphandla livsmedel inom en 
viss radie. Jurist på inköp har kollat på den befintliga 
formuleringen. 

Område miljö Se över formuleringen av ”utöka andelen ängsytor…” inte andelen utan total 
yta eller liknande. 

Ny formulering: Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.   
 
 

Regionfastigheter Vi ska utvärdera möjlighet till:  
- synligt vatten i inom våra fastigheter, vid byggnationer och markprojekt 
- gröna tak i våra ny –och ombyggnationsprojekt 

Ändras enligt förslag. 
 

Område måltid Samtliga mål avseende livsmedelsinköp. 
 
I remissutgåvan samt medföljande e-post står det att endast prioriterade 
åtgärder återfinns och att en prioriterad åtgärd är en sådan som bedöms vara 
resurskrävande. Område måltid vill poängtera att samtliga livsmedelsmål är 
resurskrävande och i arbetet med hållbarhetsprogrammet har en 
konsekvensanalys sammanställts som innefattar en kostnadsberäkning för 
respektive livsmedelsspecifikt mål. 

Mål såväl som åtgärder som bedöms vara resurskrävande är 
kostnadsberäknade. Kostnadsberäkningar finns med till politiken 
tillsammans med förslaget till nytt hållbarhetsprogram. 

Område måltid Öka användningen av närproducerade livsmedel… 
 
I nuvarande hållbarhetsprogram har man avsett svenskt när man har pratat 
närproducerat. Hur går tankarna i detta hållbarhetsprogram, hur hög/nära är 
ambitionsnivån? Den måste givetvis gå i linje med LOU samt vad både område 
inköp och område måltid har resurser att arbeta för. 
 
Samverkan med naturbruksgymnasierna gällande närproducerade livsmedel är 
positivt. Vem äger och driver frågan? Viktigt att beakta att område måltid inte 
klarar det arbetet på egen hand. 

Vi får vara kreativa och göra det vi kan inom ramen för LOU. Vi 
kan dock inte peka ut ett fast geografiskt område som avser 
närproducerat. 
 
 
 
 
Vem som äger frågan tydliggörs i genomförandeplanen. Ej 
primärt område måltid som äger frågan. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Område måltid Minska klimatpåverkan från serverade måltider. 
 
Detta mål saknar en specifikation avseende huruvida det ska vara mätbart eller 
inte. Likaså återfinns inte en prioriterad åtgärd, därmed bedöms inte målet som 
resurskrävande. 
 
Är ambitionen att koldioxidekvivalenter ska anges per maträtt så har område 
måltid tidigare angett att detta innebär en årskostnad a 36 000 för det IT-stöd 
som krävs. Utöver denna summa betalas en årlig avgift till RISE som äger 
databasen. 

Tydliggörs i genomförandeplanen. I ett första steg kommer 
klimatpåverkan mätas genom befintliga uppgifter i Hantera 
vilket inte medför ökade kostnader för licenser. 

Område måltid Matsvinn 
 
Område måltid vill poängtera att möjligheten till måluppfyllnad är beroende av 
utgångsläget 2020, dvs ju bättre resultat vid mätningar 2020, desto svårare blir 
det att nå målet till 2025. 
 
Det är av yttersta vikt att detta mål delas av både område måltid och vården 
avseende matsvinn från patientmåltider. Om det inte tas ett gemensamt ansvar 
och om inte ansvaret för måluppfyllelsen delas så är målnivån omöjlig. Likaså 
krävs det att verksamhetens restauranggäster har insikt och förståelse i 
målsättningen för att den ska kunna nås avseende restaurangmåltider . 

Tydliggörs i genomförandeplanen. 
 
Målet i kommande program utgår från att förbättringar sker 
under 2020. 
 
Förslag i genomförandeplanen är att målet ägs av område måltid 
tillsammans med Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. 

Infektionskliniken Minskad köttkonsumtion.  
Åtgärd:  ha en ”grön måndag” (eller annan veckodag) i hela regionen då man 
endast serverar vegetarisk kost till patienter och personal. Det ska finnas flera 
olika vegetariska alternativ. Detta för att på allvar bidra till minskad 
köttkonsumtion.  

Kan kopplas till mål om minskad klimatpåverkan från serverade 
måltider. Vilka åtgärder som kan bli aktuella att arbeta med 
kopplat till detta mål är inte helt klart. Ett sätt att arbeta med 
frågan är minskad köttkonsumtion. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Tenhults 
naturbruksgymnasium 

Vi har sedan några år tillbaka haft ett förslag om att bygga ett minimejeri i 
Tenhult i anslutning till mjölkproduktionen. Vi har gjort en utredning om 
konsekvenserna att leverera mjölk till regionens matsalar/restauranger.  
 
Ett annat förslag kan vara att utreda vad som krävs för att hålla sjukhusen med 
tomater, gurka m m i ett varmväxthus i Tenhult kopplat till vår 
trädgårdsutbildning. Väldigt mycket enklare än ett mejeri. 

Hanteras under målet som innefattar att vi ska ta tillvara på de 
livsmedel som naturbruksgymnasiernas producerar. Område 
måltid är positivt inställda till att kolla på att förse sjukhusen 
med tomater gurka m.m.. Kräver ett samarbete mellan flera olika 
verksamheter som lyfts fram i genomförandeplanen. 

Område inköp Gällande åtgärd om kartläggning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i varor: 
Här bör det redan i huvudtexten anges att det är vissa kategorier av varor. 

Ändras enligt förslag 
 

Område inköp Ändra djuromsorg till djurhållning. Ändras enligt förslag. 
 

Område inköp Gällande mål på svensk frukt, bär, grönsaker och potatis: Här är det svårare att 
hänvisa till. 

Maria har stämt av med Carina. Nuvarande formulering är OK 
enligt Carina. 

Område inköp Gällande mål om ekologiskt: Ange att det är värdet vi mäter? Tydliggörs i genomförandeplanen 

Värnamo kommun Här finns ett behov av att utveckla texten mer tex genom att hänvisa till de 
nationella 8 målområdena för folkhälsan som kopplas ihop av mål för den 
sociala hållbarhetsmålen tex mål 3, mål 5 och 10.  

Vi ser över texten i enlighet med kommentaren. 
 

Värnamo kommun se över formuleringarna så att de låter likadan. Det har smugit in sig ett "Vi 
ska" i åtgärden Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i varor utifrån 
vår kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan.  
 

Ändras enligt förslag. 
 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att kopplingen till den regionala livsmedelsstrategin bör bli 
tydligare. 

Tydliggör hänvisning i inledande text med koppling till 
kostpolicyns syfte. 
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Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att ta bort invasiva främmande arter på 
Region Jönköpings läns fastigheter och säkerställa att inga nya invasiva 
främmande arter införs. Om nulägesbilden av befintliga invasiva främmande 
arter saknas anser Länsstyrelsen att en kartläggning bör genomföras. 

Vi har god koll på de invasiva arter som finns på våra fastigheter 
och har även bekämpat ett antal av dessa. Generellt så är inte 
invasiva arter ett stort problem på våra fastigheter. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Därutöver anser Länsstyrelsen att det är önskvärt att byggnation som 
genomförs i Region Jönköpings läns regi tillför naturvärden i landskapet och 
därmed bidrar till en förbättrad grön infrastruktur i länet. 

Vid byggnationer är landskapsingenjörer från Regionfastigheter 
involverade och driver frågor kring grön infrastruktur kopplat 
till respektive projekt. Det kan t.ex. handla om ängsytor, 
pollinerande insekter, skogsmattor, gärdsgårdar m.m. Detta är en 
del av den interna byggprocessen. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att delmålet Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska 
vara hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska öka bör inkludera 
klimatanpassningsperspektivet. Här finns möjlighet att beskriva hur 
mångfunktionaliteten i åtgärderna används för att uppnå det egentliga 
huvudsyftet med delmålet, samtidigt som det skapar en högre resiliens 
gentemot naturolyckor. 

Ingår i arbetet med att ta fram handlingsplaner för 
klimatanpassning. Där bör eventuella synergieffekter utredas 
och lyftas fram. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen välkomnar åtgärden Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell men vill poängtera att det också 
bör framgå hur skötsel av ängsytorna ska ske. 

Vilka typer av ängsmark och hur de sköts kommer arbetas fram 
och hanteras inom ramen av målet. Vi bedömer inte att det är 
relevant att lyfta fram skötselplanen i själva programmet. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att åtgärden Utvärdera möjligheten till synligt vatten och 
gröna tak vid varje ny- och ombyggnation samt vid markprojekt är vagt 
formulerad och föreslår att formuleringen ändras till att andelen synligt vatten 
och gröna tak ska öka. 

Svårt att mäta då det är starkt kopplat till när vi bygger och vad 
vi bygger. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Under det första delmålet och den tredje prioriterade åtgärden anser 
Länsstyrelsen att Region Jönköpings län bör titta på fler förutsättningar för 
ekosystemtjänster än de som listas. Andra insatser är minst lika viktiga, så som 
parker, gräsmattor, vegetationsklädda bullerskärmar, gamla träd, 
perennrabatter med mera. 

Ytterligare åtgärder kopplat till ekosystemtjänster vid 
nybyggnation framkommer i grönstrukturplanerna för våra 
sjukhus. Fler perspektiv är även med i det rutinmässiga arbetet 
med byggnationer, men vi ser ett behov av att lägga ytterligare 
vikt vid just gröna tak och synligt vatten. 
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Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att det också vore önskvärt att sätta ett målvärde gällande 
åtgärden Vi ska minska klimatpåverkan från serverade måltider inom vår 
verksamhet. 

Det är önskvärt med ett målvärde men i nuläget bedöms det 
svårt att veta vilken nivå som kan vara rimlig. Det är dock något 
vi kan ta med oss och eventuellt uppdatera programmet med 
framöver. 

Folkhälsa och 
sjukvård 

Förtydliga kopplingen mellan kostpolicyn och hållbarhetsprogrammet. Omformulerat delmål som inkorporerar hälsosamma matvanor, 
samt en ny prioriterad åtgärd som tydliggör arbetet med 
kostpolicyn inom ramen för hållbarhetsprogrammet. 
 

Socialdemokraterna När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja de som uppfyller svenska 
livsmedelskrav och som är ekologiskt och/eller närodlat producerade 

Förslag på tillägg: 
”Bland livsmedel som uppfyller svenska livsmedelskrav bör vi 
prioritera livsmedel producerade i länet”.  
  
Område måltid tycker det är viktigt att det står bör eftersom vi 
har begränsade möjligheter i det här fallet. Några formella krav 
går inte att ställa i upphandlingsskedet men man kan jobba med 
att dela upp upphandlingen så att en leverantör ska kunna 
leverera till ett kök eller en viss produkt till flera kök. Vi kan 
även se till att prioritera avrop av närproducerat från ett redan 
upphandlat sortiment där närproducerat ingår. Se mer 
information på Upphandlingsmyndighetens webbplats här. 
 

Socialdemokraterna Region Jönköpings län är i många fall en stor kund och kan genom 
upphandlingar påverka utbudet på marknaden i en hållbar riktning. I den mån 
det är möjligt väljer vi inhemska produkter. 

Ny formulering: Vi prioriterar även produkter med säkra 
leveranser och korta leveranstider för att säkerställa en stabil 
verksamhet. 
 
 

Socialdemokraterna ”År 2025 ska antal uthämtade utskrivna antibiotikarecept per år vara högst 250 
recept per 1000 invånare. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i 
enlighet med Stramas målsättningar.” 
 
Kan man göra någon referens till hur det ser ut nu? 

Att mäta uthämtade är det mer vedertagna sättet att mäta 
läkemedel på och är det som görs inom ramen för Strama. 
 
Lägger till procentuell ambition jämfört med 2019. 

file:///C:/Users/canma1/AppData/Roaming/Evolution/9e0957c3-b790-414b-80a4-5528e1574331/Upphandlingsmyndigheten%20har%20uttryckt%20det%20som%20nedan.%20Det%20finns%20mer%20att%20l%C3%A4sa%20p%C3%A5%20https:/www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/hallbara-inkop-av-livsmedel-och-maltidstjanster/livsmedel-paverkar-miljo-och-samhalle/lokalproducerat-och-upphandlingsregelverket/%20%C3%A4ven%20om%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20till%20livsmedel.
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Socialdemokraterna Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar. Åtgärd framtagen i samverkan med Läkemedelskommittén. 
Innefattar t.ex. åtgärd kring fysisk motion på recept. 
 
Förslag på formulering: ”Utöka användningen av icke-
farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.” 
 

Socialdemokraterna ”Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och 
hur överblivna läkemedel ska kasseras.” 
 
Ska det vara några åtgärder här? 

Det kommer att tillkomma aktiviteter här, men dessa bedöms 
inte behöva lyftas som prioriterade åtgärder i programmet. 
 

Socialdemokraterna ”Vi ska utöka samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen om 
läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester.” 
 
Förslag på ny åtgärd: 
Startar ett projekt i samverkan med en eller flera kommuner kring hur det går 
att minska läkemedelsrester i vattnet. 

Vi bedömer att målet och den föreslagna åtgärden i praktiken 
innebär samma sak. 

Socialdemokraterna - minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt och/eller 
närproducerade. 

Det går inte att följa upp närproducerat kvantitativt på samma 
sätt som vi gör med ekologiska livsmedel. Hänvisar till 
skrivningar att inom ramen för befintliga avtal verka för att vi 
ska beställa mer närproducerade livsmedel. 
 

Miljöpartiet Vad vi äter är en viktig hållbarhetsfråga. Därför tycker vi att det är logiskt och 
praktiskt att miljöombudens roll utvidgas till att även innefatta kostfrågor och 
ombuden kan då benämnas miljö- och kostombud. (Detta kan men måste inte 
framgå av själva hållbarhetsprogrammet.) 
 

Miljöombuden kommer vara bärare av de frågor i kostpolicyn 
som kopplar an till miljö. Att lägga på ytterligare frågor på 
miljöombuden än det som har anknytning till miljön kan vara 
svårt.  
 

Bevara akutsjukhusen ”- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i 
enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom 
livsmedelsproduktion.” 
 
Högre satt mål på potatis som ändå odlas i Sverige? 

Potatis ligger i dagsläget på ca 85 % svenskodlad. Men målet är 
breddat nu med potatis och potatisprodukter. Målet i stort är 
breddat och innebär på så vis en ambitionshöjning när vi 
inkluderar fler produkter. 
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Vetlanda kommun Bra med kopplingen till livsmiljön även där produkter tillverkas som regionen 
använder i den inledande texten. Men trots att det är utryckt att en sund 
livsmiljö innefattar alla tre hållbarhetsdimensionerna så är det väldigt tydligt 
fokus på ekologisk hållbarhet i texten och i målen, synd att man inte lyckats 
bredda det. 

Vår bedömning är att målen inte endast bidrar till en minskad 
miljöpåverkan utan också en påverkan på den sociala 
hållbarheten i de allra flesta målen, även om de kan upplevas 
som att de är formulerade ur ett miljöperspektiv. 

Vetlanda kommun Det är ju inte mycket som handlar om rena naturvårdsfrågor. Region Jönköpings län förvaltar visserligen en viss mängd skog 
som redan i dagsläget är dubbelcertifierade enligt FSC och 
PECF. Utöver denna skog är det framförallt ett fokus på 
parkmiljöer som vi kan arbeta mer aktivt med. 

Vetlanda kommun Vi tycker att Hållbarhetsprogrammet borde ta ett ansvar för att satsa mer på 
sjukhusens utemiljö, med sjukhusparker. Varför? Jo, inte bara för den 
biologiska mångfalden utan kanske först och främst för människors och 
medarbetares hälsa. 

Vi bedömer att de övergripande målen och delmålen syftar till 
att utveckla sjukhusens utemiljö utifrån ett hälso- och 
miljöperspektiv. Kunskapen om grönområdens bidrag till 
folkhälsan är god och åtgärder som gynnar den biologiska 
mångfalden gynnar även utvecklingen av hälsosamma 
utemiljöer. 

Vetlanda kommun I Vetlanda kommun diskuterades frågan om certifiering enl. miljöbyggnad 
ihop med politiken ganska ingående för 7-8 år sedan. Det vi landade ut i då var 
att vi inte ska ställa särkrav utöver vad som finns i nationella 
branschgemensamma krav (t.ex. BBR) och EU-rättsliga regelverk. Vi har i 
samband med projekteringar konstaterat att vi ändå till största del uppfyller 
kriterierna för miljöbyggnad silver, men att ha certifieringen som ett tvingande 
krav är inte ett bra alternativ. 

I de allra flesta byggprojekt lever Region Jönköpings län upp till 
kriterierna för miljöbyggnad silver. Syftet med målet är inte att 
certifiera byggnader utan att mer systematiskt arbeta i enlighet 
med dessa kriterier utan att eftersträva en certifiering. 

Vetlanda kommun Andra målet och första delmålet bra. Vore bra med en prioriterad åtgärd kring 
socialt hållbarhetskrav till första delmålet. 

Kommer arbetas med inom ramen för målet och åtgärder kan 
komma att tas fram under programperioden. 

Vetlanda kommun Andra delmålet är formulerat som en åtgärd. Målet måste vara att hitta hälso 
och miljöanpassade produkter. Utredningen en åtgärd. 

Kommer hanteras som mål och åtgärd i verksamhetsplanerna. 

Vetlanda kommun Tredje målet och delmålen ser bra ut. Vi har en synpunkt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv vilket är ett önskemål om att lägga till ett mål som 
innebär att förskrivarna alltid skriver ut läkemedel som omfattas av 

Vi får ta med oss denna kommentar i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete och kan komma att bli ett fokusområde inom 
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högkostnadsskyddet där det finns det alternativet. Anledningen är att om man 
har försörjningsstöd, så är bara kostnader för läkemedel som ingår i 
högkostnadsskyddet en sådan utgift man får ersättning för. Om man får en dyr 
medicin utskriven som inte ingår, får man alltså ta av schablonen (som ska 
räcka till mat och förnödenheter) för att betala sin medicin. Då är det inte 
säkert att man löser ut den alls. 

ramen för hållbarhetsprogrammet eller andra strategier 
framöver. 

Vetlanda kommun Fjärde målet och delmålen är bra, men vi önskar 100% på de tre översta 
strecksatserna i första delmålet om att våra livsmedelsinköp ska år 2025. Här 
saknar vi också prioriterade åtgärder! 

Mål som säger 100 % är ofta knepiga. Det kan vara bra att ha en 
viss flexibilitet för våra producerande kök. Notera även att målet 
är formulerat som ”minst XX %”. 

Vetlanda kommun Vi föreslår här ett tillägg typ ” att inköp av frukt och grönt görs utifrån ett 
”säsongsbaserat synsätt” utifrån tillgången på svenska råvaror. 

En viljeinriktning kring detta finns formulerat i den inledande 
texten. 

Vetlanda kommun Vetlanda kommuns mål är i stället att i första hand främja inköp av 
närproducerade livsmedel. Kommunens andel ekologiska livsmedel 
utgör f n 9,6 %. För att Regionens hållbarhetsprogram för den närmaste 
liggande femårsperioden ska kännas meningsfullt krävs en tydligare och 
starkare koppling till de ekonomiska förutsättningarna. Delmålet saknar 
en sådan koppling varför det upplevs orealistiskt för beslutsfattandet. 
Vår kommunala ekonomi medger ingalunda något sådant 
förverkligande. 

De ekonomiska förutsättningarna är kartlagda och underlag 
kring detta finns med som beslutsunderlag till beslut för 
politiken. Ambitionen innebär en 5 % ökning av ekologiska 
livsmedel mellan åren 2021-2025. 
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Vi använder våra resurser klokt 
Remissinstans Synpunkter/kommentarer/tankar Svar 

Moderaterna Moderaterna yrkar på att delmål 2 på sidan 14 utgår. 
”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.” Målets syfte beaktar 
inte samtliga tre hållbarhetsdimensioner. 

Bedömningen är att det ekonomiska perspektivet finns med kopplat till 
begreppen risk och avkastning och att målet därför syftar till en hållbar 
utveckling inom samtliga dimensioner. 

Område miljö Hållbara finanser – omfattar aktier – ej räntor. Det är svårt att få en bra täckning på klimatdata för räntor och 
obligationer. Tillgången till klimatdata är betydligt sämre för dessa än 
för aktier. 
 
Eftersom utbudet på räntesidan inte är lika stort som på aktiesidan och 
man behöver branschspridning för att minska totalrisken i portföljen så 
blir det svårt att ha någon styrning på CO2 för räntor och obligationer. 
 

Område miljö Bredda mål om förbrukningsartiklar. Ny formulering: Hållbar användning av förbrukningsmaterial - år 2025 
ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med 
minst 15 procent jämfört med 2020. 
 

Infektionskliniken Minskad plastanvändning. 
Åtgärd: annat material än plast för matförvaring på matakuten, 
restaurang Matilda och Sven Eleven (kiosken i huvudentrén) om det går.. 
Om det inte går: se till att plasten är återvinningsbar (det kanske den 
redan är..?). 

Arbetas med under nuvarande program men kommer vara ett fortsatt 
arbete att kolla på vår materialanvändning. Bedöms rymmas under 
delmål kring hållbar användning av förbrukningsmaterial. 

Område inköp Gällande åtgärd om att främja förbrukningsmaterial: Främja användning 
av... (ändra formulering) 

Ändras enligt förslag 
 

Värnamo kommun Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan på klimatet är det 
viktigt att minska klimatpåverkan från vår kapitalförvaltning. Det här 
stycket behöver nog utvecklas, den är formulerad för självklart för de 

Vi utvecklar stycket om kapitalförvaltning i enlighet med kommentaren. 
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flesta. Det finns fortfarande en okunskap kring finanssektorns 
klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

I den inledande texten finns meningen ”För att nå klimatmålet behöver 
utsläppen minska till 1 ton per person och år.” Länsstyrelsen anser att 
målår 2045 bör läggas till i formuleringen så att den överensstämmer 
med länets klimat- och energistrategi. 

Justering görs i inledande texten i enlighet med synpunkten. 
 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att värden för kulturmiljön är en viktig utgångspunkt 
i allt hållbarhetsarbete men saknar detta perspektiv i programmet. Ett 
exempel är hantering av byggnader. Länsstyrelsen förordar att befintliga 
byggnader omhändertas så att kulturhistoriska kvaliteter 
uppmärksammas och bevaras. 
 
Dessutom anser Länsstyrelsen att ombyggnation ska prioriteras framför 
rivning och nybyggnation för att behålla kulturhistoriska värden och 
hushålla med resurser. Länsstyrelsen samverkar gärna med Region 
Jönköpings län för att utveckla kulturmiljöperspektivet framöver. 

Svar från Regionfastigheter: Vi har koll på det i projekten absolut, men 
jag vet inte om det finns någon specifik riktlinje runt det. Tror vi har 
drivit något högskoleprojekt runt det också. 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen välkomnar att det finns ett delmål om återanvändning av 
inredning. Länsstyrelsen anser dock att delmålet skulle kunna innefatta 
ett ännu mer cirkulärt perspektiv, exempelvis att all inredning som kan 
återanvändas ska göra det, oavsett om det är av Region Jönköpings län 
eller av någon annan aktör. 

Fokus ligger i nuläget på att utveckla och utvärdera vår interna hantering 
av begagnad inredning. Att vidga målet kan bli aktuellt längre fram. 

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen anser att det sista delmålet snarare är en åtgärd och hellre 
skulle kunna vara en prioriterad åtgärd till delmålet ovan. Länsstyrelsen 
föreslår istället en målformulering i stil med Vi ska ställa mer 
långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår 
kapitalförvaltning. 

Syftet med utredningen är inte nödvändigtvis att vi ska ställa mer 
långtgående krav utan att kartlägga hur avvägning kan göras mellan de 
olika perspektiven. 
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Bevara 
Akutsjukhusen 

”Finanssektorn har stor indirekt påverkan på vårt klimat. Genom att vara 
en god kravställare kan vi verka för en hållbar finansmarknad. Det 
handlar om att förflytta kapital i en mer hållbar riktning, primärt genom 
att tillföra kapital till de bolag som verkar för Parisavtalets 1,5-
gradersmål och Agenda 2030.” 
 
Detta upplevs gå lite isär från sidan 15 ”MÅL: Vår kapitalförvaltning ska 
vara socialt hållbar och bidra till minskat fossilberoende” och första 
delmålet.  
 
Löptexten vill förändra bolags beteenden och delmålet vill sträva mot 
minskning. Vad är viktigast? 

Vår bedömning är att formuleringarna inte krockar med varandra. 
Genom att förflytta kapital i en mer hållbar riktning blir vi mer socialt 
hållbara och bidrar till ett minskat fossilberoende. 

Bevara 
Akutsjukhusen 

”De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från både svenska och 
importerade varor och tjänster, är ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år.” 
 
Bifoga referens på 10 ton? 

Finns referenser från Naturvårdsverket att lägga till. Lägger till referens.  
 

Regiondirektör Sidan 15, det andra delmålet om att utreda under 2021, borde det inte 
vara en prioriterad åtgärd kopplat till det första delmålet i stället? 

Ändras enligt förslag. 
 

Vetlanda kommun Andra målet bra och tydligt. Delmål två borde ändras. Målet bör vara att 
ställa mer långtgående krav och utredningen är en prioriterad åtgärd. 

Har kompletterats enligt förslaget. 
 

Vetlanda kommun Av matavfallet blir det biogas och biogödsel. Att Regionen har detta som 
mål till 2025 känns lite defensivt, när detta till stora delar gjordes i 
Vetlanda kommun redan 2002. 

Målet kommer troligtvis att uppnås tidigare än till 2025. Däremot krävs 
det ett ändrat arbetssätt och nya processer för att fullfölja fullt ut. 
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Regionfullmäktige 

Regionrevisionens budget för år 2021 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta  

 Godkänna en budgetram på 8 151 000 kr för regionrevisionens verksamhet 
år 2021. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens framställan om en 
budgetram på 8 151 000 kronor för år 2021. 

Information i ärendet 
Regionens revisorer bedömer att samma budgetram som för år 2020, med en 
indexuppräkning uppgående till 2% för att kompensera den allmänna löne- och 
prisutvecklingen, erfordras för revisionens verksamhet under år 2021. 
 
Indexuppräkningen innebär en ökning av budgeten för år 2020 med  
160 000 kronor. Indexuppräkningen baseras på en rambudget uppgående till  
7 991 000 kr. 
 
Regionens revisorer föreslår i skrivelse, daterad 2020-09-22, att 
regionfullmäktiges presidium tillstyrker en budgetram uppgående till 8 151 000 
kronor för regionrevisionens verksamhet år 2021.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-23 
 Skrivelse från regionrevisionen daterad 2020-09-22 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 
 
 
 
Desiré Törnqvist 
Regionfullmäktiges ordförande 

 
 





 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 216  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 
2022-2023 med bilagor till regionfullmäktige. 
 

Regionfullmäktige 
 Godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2021 med 

flerårsplan 2022 – 2023 med bilagor. 

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget budgetförslag.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.  
 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
budgetförslag.  

Sammanfattning  
Föreligger förslag till Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-11-10 
 Budget med flerårsplan för 2022-2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget samt 
meddelar att handlingen kommer att kompletteras inför behandling i 
fullmäktige.  
 
Malin Wengholm yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget samt 
meddelar att handlingen kommer att kompletteras inför behandling i 
fullmäktige.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L), Rune Backlund (C), Mattias 
Ingeson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA) samt Sibylla Jämting (MP) 
med flera yrkar bifall till koalitionens förslag till budget.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till budget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att fyra förslag finns och på fråga om bifall eller avslag 
på varje alternativ beslutar styrelsen bifalla koalitionens budget, avslå 
Moderaternas, Sverigedemokraternas samt Vänsterpartiets förslag till 
budget.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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 2020-11-16 RJL 2020/76 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Förslag till Budget och verksamhetplan 
2021 med flerårsplan för 2022-2023 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 överlämnar Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 
med bilagor till Regionfullmäktige. 
 

Regionfullmäktige 
 godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2021 med 

flerårsplan 2022 – 2023 med bilagor. 

Sammanfattning  
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022 – 2023 
inklusive bilagor överlämnas. 

Information i ärendet 
Regionstyrelsen fastställde 2020-03-03 och 2020-03-24 direktiv för arbete med 
budget med verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022 - 2023. 
I del 1 presenterades tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas 
budgetförslag ska utformas. Del 2 omfattar särskilda direktiv utifrån dialog mellan 
budgetberedning och nämndernas presidier. Utgångspunkten för dialogen var 
nuläge utifrån måluppfyllelse/resultat 2019 och vad nämnden tar med i 
budgetarbetet utifrån det samt vilka frågor nämnden ser som de största inför 2021-
2023 samt tidplan för höstens arbete. Revidering av tidsplanen beslutades på 
Regionstyrelsen den 2020-05-12 som en följd av osäkerhet på grund av covid-19 
pandemin. Nämnderna överlämnade sina förslag i oktober. Efter budgetberedning 
i september har partierna arbetat med budgetförslag, Koalition för Region 
Jönköpings län överlämnade förslag till budget 2021 med verksamhetsplan samt 
flerårsplan 2022 – 2023 till regionstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2020. 
 
Budgetförslaget består av följande delar 

 Inledning 
 Grundläggande värderingar 
 För ett bra liv i ett attraktivt län 
 Planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar 
 Regional utveckling 
 Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård 
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 Stöd och service 
 Finansiella rapporter 
 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder avseende budget 

2021 
 
Bilagor som behandlats i nämnderna: 

 Patientavgifter i hälso- och sjukvården 
 Tandvårdstaxa folktandvården 
 Egenavgifter och bidrag hjälpmedel 
 Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 
 Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 
 Kollektivtrafikpriser 
 Regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst 
 Principer för prissättning vid Kulturhuset Spira 

 
Slutlig, tryckt version kompletteras med några inlagor; Befolkningsbeskrivning 
och hälsotal, styrprocess för planering, genomförande och uppföljning samt en 
organisationsbild för Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-11-26 
 Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022 – 2023 med 

tillhörande bilagor.  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Maria Frisk 
Regionstyrelsens ordförande 

Jane Ydman  
Regiondirektör 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 196  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara 
Akutsjukhusen, Liberalerna samt Miljöpartiet överlämnar förslag till budget 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 – där ordföranden 
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), Pontus 
Lundgren (BA) bifaller densamma.  

Sammanfattning  
Föreligger förslag till Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023.  

Beslutsunderlag 
 Budget med flerårsplan för 2022-2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon avstår från att deltaga i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag från Koalitionen bifalls.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1



MISSIV  

 2020-11-09      

 

 

 
 

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 
2022-2023 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, 
Liberalerna samt Miljöpartiet överlämnar förslag till budget och verksamhetsplan 
2021 med flerårsplan 2022-2023. 
 
 
 
Koalition för Region Jönköpings län 
 
 
 
Marcus Eskdahl  Maria Frisk   Rune Backlund   
 
 
 
Martin Nedergaard-Hansen Jimmy Ekström Sibylla Jämting  
   
 
 



Politisk inledning budget och verksamhetsplan 2021 
 
 

Vård i toppklass och långsiktigt hållbar regional utveckling 
 
Region Jönköping län ska erbjuda invånarna och de som vill flytta hit ett bra liv i en attraktiv 
region. Coronapandemin har haft en stor påverkan på samhället men Region Jönköpings län måste 
även i framtiden kunna garantera att våra invånare har tillgång till vård i toppklass och en god 
service. Det förutsätter nya satsningar på hälso- och sjukvården, mer stöd till näringslivet, 
smidigare kollektivtrafik och ett väl utarbetat samarbete med länets kommuner och andra 
samhällsaktörer för en långsiktigt hållbar regional utveckling.  
 
Region Jönköpings län kommer att ha en fortsatt stor utmaning under 2021 med anledning av 
coronapandemin. Vår främsta uppgift är att minska smittspridningen tillsammans med övriga 
samhället. Samtidigt går det inte bara att vänta på att situationen ska gå över. Hälso- och sjukvården 
behöver ta hand om uppskjuten vård och fortsätta med förändringsarbete. Länets kommuner och 
Region Jönköpings län är eniga om att framtiden ska mötas genom klimatsmarta och hållbara 
lösningar. Vår organisation ska följa den gemensamt framtagna regionala utvecklingsstrategin som 
utgår från de globala målen om hållbar utveckling.  
 
Ekonomi i balans 
Vid en jämförelse med andra regioner i Sverige har Region Jönköpings län ett bra finansiellt 
utgångsläge och en ekonomi i balans. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs ansvarsfulla 
satsningar som ska fungera över tid. Statsbidragen gör det möjligt att göra en historisk satsning på 
hälso- och sjukvården. Samtidigt följer Region Jönköpings län aktivt utvecklingen runt 
coronapandemin och förändringar i samhället som kan påverka planerade satsningar.  
 
Historisk satsning på hälso- och sjukvården 
Koalition för Region Jönköpings län gör en historisk utökad satsning på hälso- och sjukvården. Målet 
är att korta köerna till uppskjutna operationer och undersökningar. Vårdcentralerna får ett ordentligt 
tillskott för att på allvar kunna ställa om till mer nära vård genom nya arbetssätt. Region Jönköpings 
län ska förbättra den psykiska hälsan hos barn, ungdomar och äldre. Cancervården ska bli mer 
tillgänglig och den specialiserade palliativa vården ska bli mer jämlik i länet. Nya smarta digitala 
vårdtjänster ska frigöra tid för nödvändiga fysiska möten.  
 
Stöd till näringsliv och kultur 
Jönköpings län har haft en hög nivå av kortidspermitteringar och varsel jämfört med övriga landet 
som en följd av coronapandemin. Region Jönköpings län ska ha en beredskap för att kunna göra 
riktade insatser till utsatta branscher. Smålands Turism är numera ett helägt bolag av Region 
Jönköpings län och ska vara en resurs för utvecklingen av besöksnäringen. Stödet till det fria 
kulturlivet förstärks. Ökad digitalisering gör det möjligt att få fler företag och kulturutövare att växa 
fram, även inom de kulturella och kreativa näringarna. Tillgång till kultur är ytterst en fråga om 
demokrati.  
 
Smidigare kollektivtrafik och resor 
Om Jönköpings län ska klara klimatmålen behöver en större andel resa hållbart i framtiden. Även om 
coronapandemin har påverkat samhället behöver Region Jönköpings län kunna säkerställa att länets 
invånare kan pendla till studier och arbete med punktlig tåg- och busstrafik även i kristider och 
framöver. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och anpassas mer efter individuella behov. Nya 
stambanor för höghastighetståg där Jönköping utgör ett nav är en nödvändig nationell investering för 



att utöka arbetsmarknadsregionerna och bidra till regional utveckling. Ökade möjligheter till 
kollektiva resor ger mer jämlika förutsättningar för att bo och leva i hela länet.  
 
Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 
Personalen är vår största tillgång för att klara vårt breda samhällsuppdrag. Målsättningen är att 
Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att uppnå målet ska Region 
Jönköpings län under 2021 arbeta fram ett medarbetarlöfte i syfte att attrahera nya medarbetare 
och behålla befintliga kollegor. Utan våra medarbetares fantastiska arbete inom vården skulle inte 
länets invånare få den hälso- och sjukvård som hamnar i topp i många nationella rankingar och 
mätningar. Vård i toppklass förutsätter bra arbetsmiljö för all vår personal. Koalition för Region 
Jönköpings län fortsätter satsningen på att höja vårdpersonalens löner. Medarbetare ska kunna 
kompetensutvecklas på arbetstid och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Formerna för 
samverkan ska utvecklas i en nära dialog mellan arbetsgivare och fackförbunden.  
 
För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län ska fortsätta skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling 
tillsammans med länets kommuner, näringslivet, civilsamhället, arbetsmarknadens parter, 
Länsstyrelsen, kringliggande regioner samt andra lokala och regionala aktörer. Fler företag och 
organisationer ska ha lättare att hitta rätt kompetens till sina arbetsplatser. Bättre samverkan 
kommer att förbättra folkhälsan och skapa hållbar tillväxt. Länets invånare ska ha jämlika och 
jämställda förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. Jönköpings län ska vara bästa platsen 
att växa upp och åldras på.  
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Grundläggande 
värderingar
Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga 
att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De 
externa och interna kundernas uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande 
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje 
ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktning-
en för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikhe-
ter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna 
samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att 
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensut-
vecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt 
perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett 
sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke 
på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt 
förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effekti-
vitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på 
lång sikt.

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och 
förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste 
se sina processer, varor och tjänster som delar i en större 
helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle 
och miljö.

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.

Grundläggande
värderingar
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Samverkan

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är 
nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leveran-
törer ska engageras.

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och 
dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan upp-
nås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och 
snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande bety-
delse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans 
av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 
uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder.

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. 
Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i 
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.
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För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 
och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 
att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 
på nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom hela Region Jönköpings län 
arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 
invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård 
och regional utveckling.

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 
och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig 
utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna 
utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region 
Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Region Jönköpings län 
arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger 
utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, 
statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 
möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra 
hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Parallellt med RUS:en finns Plan för 
att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård xxxx, antagen av regionfullmäktige 2020-xx-xx. 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 
behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 
större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt 
äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, förebyggande åtgärder och 
minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra resurser. Därför finns det 
starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En 
förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och närstående. 

Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 
Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län. 

Budget 2021 med verksamhetsplan och flerårsplan för åren 2022–2023 har inriktningen att förverkliga visionen 
För ett bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov 
av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov 
av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl 
fungerande verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup 
förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region 
Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet.

Övergripande ledningssystem
Utgångspunkten för styrning av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar 
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare.

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 
mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom Region Jönköpings läns olika 
verksamhetsområden. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Budgeten 
anger de prioriteringar som gjorts för de närmaste åren med utgångspunkt från de styrdokument som har en 
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längre tidshorisont. Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan verksamhet, 
förvaltning och politik. Som stöd i arbetet används mätetal och intern kontroll.

Figur xx på sid xx (nedan) visar hur de styrdokument som antagits av regionfullmäktige förhåller sig till och 
samspelar med varandra. 

 
OBS! utkast till bild – layoutas vidare inför tryckning av Budget

Regional utvecklingsstrategin (RUS) och Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård har ett 
långt tidsperspektiv och beskriver den politiska ambitionen för Region Jönköpings län till år 2035 respektive 
2030. 

Planer och program med ett något kortare tidsperspektiv, ungefär till år 2025 är Hållbarhetsprogram, 
Trafikförsörjningsprogram, RUS handlingsplaner, Kulturplan, Regional plan. På länsnivå finns ytterligare 
planer och program som beskriver den politiska ambitionen för länet de närmsta åren som Tillsammans för 
jämlik hälsa och vård, Livsmedelsstrategi, Skogsstrategi med flera.

Med utgångspunkt ur dessa styrdokument sker i varje års budgetarbete ytterligare konkretiseringar och vägval 
för de närmast kommande ett till tre åren. Budget med verksamhetsplan redovisas enligt styrmodellen Balanced 
Scorecard (BSC) för den verksamhet som genomförs i egen regi. Modellen fokuserar på det som är strategiskt 
viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, 
process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som 
system (figur x, sida xx) visar att viktiga delar i ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning 
är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete och resultatuppföljning. Uppdrag och 
mål ur denna budget förs vidare ut i organisationen genom att de förs in i verksamhetsområdenas 
verksamhetsplaner för 2021. För det som genomförs genom främjandearbete eller i egenskap av en aktör bland 
flera sker uppföljning genom att indikatorer följs.

De 13 grundläggande värderingar som Region Jönköping haft som bas sedan 1990-talet har genom SIQ 
(Swedish Institute for Quality) konkretiserats ytterligare genom fem framgångsfaktorer som kännetecknar 
ledande organisationer. Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning och 
harmonierar med de fem perspektiven i BSC. Kopplingen mellan de grundläggande värderingarna och 
framgångsfaktorerna beskrivs nedan i figur xx på sid xx.
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Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 
förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. 

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 
hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom Region Jönköpings läns egen verksamhet och 
för andra program och planer som Region Jönköpings län är med och tar fram.

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 
verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 
systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 
följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 
avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 
värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 
medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 
andra.

Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 
liv och skattar hälsa och livskvalitet högt.

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 
andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, Länsstyrelsen och högskola bedriver vi ett 
aktivt folkhälsoarbete.

God och nära vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 
gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en 
stark primärvård och tre akutsjukhus.

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 
personcentrerad. 

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 
ständig förbättring sker.

Regional utveckling
Visionen för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har bestämt 
sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till 
utvecklingen av ett hållbart län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, 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. Visionen och strategin ska bidra till att människor vill söka sig till länet och 
få dem att stanna.

Medarbetare
Region Jönköpings län är landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 
välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 
våra chefer och medarbetare.

Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 
Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 
och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 
utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 
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involverar och lär vi av dem vi är till för. Gamla arbetssätt och processer fasas systematiskt ut i samtliga 
verksamheter i takt med att nya införs

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 
uthållig verksamhet.

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet. 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 
nödvändiga investeringar finansieras med egna medel.
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka. 

Perspektiv: Medborgare och kund

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 
individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 
mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 
likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 
med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 
socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2021 kommer, i de fall de är individbaserade, 
att redovisas könsuppdelat i årsredovisningen. I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2021-
2025– finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en 
handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s 
hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete. 

Jämställdhet
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 
samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 
för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 
Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om Region 
Jönköpings län är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att 
följa efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 
2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning.

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige under 2021. 
Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag 
eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på 
sin arbetsplats. 

Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 
2021. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den 
egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är 
verksam. Inom området regional utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i 
riktning mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som 
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kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska 
kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas. Det innefattar även ökad beredskap för att 
upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.

Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/civilsamhället, 
samtidigt som ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte 
harmoniserar med Region Jönköpings läns policys och riktlinjer.

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och 
åtgärdas. Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd.

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella 
minoriteter i Sverige. Som nationell minoritet har man en långvarig språk- och kulturgemenskap och har rätt till 
skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Lagen (2009:724) beskriver vilka rättigheter 
som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena. Sedan årsskiftet 2017/2018 är 
även Region Jönköpings län finskt förvaltningsområde och arbetar med att kartlägga behov av åtgärder och stöd, 
samt ge möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.

Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 
län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 
Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 
jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 
framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 
och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på. 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020. Det 
övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska 
bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen 
är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. 
Handlingsplanen har speciellt fokus på:

 utbildning och fortbildning för personal 
 barnrättsombud i varje enskild verksamhet
 barn och ungas delaktighet
 barn som anhöriga.

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 
barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 
sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner. Den 31 
december 2019 hade länet 363 599 invånare, en ökning med 2 774 invånare jämfört med 2018. Under 2019 
ökande befolkningen i 10 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 337 
personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 445 
personer, den östra länsdelen med 5 191 personer och den södra länsdelen med 3 701 personer.

Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 
65 år och äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket.

Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,5 år 
längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet. 

Av länets befolkning har 23,8 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 
utrikes födda). Genomsnittet för riket är 25,5 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 
10,2 och 33,7 procent. 
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I åldersgruppen 25-64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 
grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, 
mellan 10 och 22 procent.

Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,9 procent av befolkningen 20-64 år är sysselsatta (2018). 
Motsvarande siffra för riket är 79,5 procent. Fördelat på kön är siffran 85,1 procent för män och 80,6 procent för 
kvinnor. Motsvarande för riket är 80,8 procent för män och 78,1 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är 
förvärvsintensiteten 66,7 procent (riket 63,6 procent). 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,7 procent i augusti 2020) än i 
riket (9,1 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 
18-24 år är siffran 10,9 procent i länet och 13,3 procent i riket (augusti 2020). Arbetslösheten har ökat jämfört 
med föregående år. (Se figur 2 sida 11.)

Prognos över befolkningsutvecklingen
Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 28 000 personer, från ca 367 000 år 2020 till 
drygt ca 395 000 år 2030.

Prognosen för perioden 2020-2030 innebär att:
 folkmängden ökar med ca 28 000 
 antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med ca 1 700
 antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med lite över 2 100antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år 

ökar med ca 1 900
 antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med ca 12 900 personer
 antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med ca 600. De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med ca  

9 000.

Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden (antalet 0-19 år + 65 år -/20-64 år) från 0,82 till 0,84.

Figur 2: Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den registrerade 
arbetskraften 18–24 år

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2019 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2020.

Befolkningens hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och 
förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets 
kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och 
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sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt 
tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa.

För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 
kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Medellivslängden för 
både män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något högre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom 
(främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något 
(Socialstyrelsen).

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 
nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden.

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 
Utgångspunkt tas även i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är 
hämtade från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och fetma bland 
länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för diagrammen. I 
bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper samt 
socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också i 
bilagan XX.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 
fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 
arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar.

Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. 
I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för 
invånarna. Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 
processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är 
inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 
stödprocesserna beskrivs nedan.
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Mål och tillitsbaserad styrning
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 
och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 
och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större 
ansvar.

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 
medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 
fullmäktige- och nämndnivå.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 
förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 
och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 
göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 
och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 
närmare målet. 
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Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 
målen och därmed visionen. 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 
krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 
förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 
förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 
att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led.

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 
spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 
PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 
förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 
länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 
omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.

Digitalisering
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 
avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 
moderna arbetssätt och servicenivåer. Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i landet 
bör arbeta med digitalisering finns beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, regional nivå 
samt för Region Jönköpings län som organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa och sjukvård i 
denna budget. 

Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som 
ger snabb och sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte 
rekrytera så många som behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför 
ålder på den svenska arbetsmarknaden. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner 
möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. 
För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid. 
(Källa: Strategi för utveckling i en digital tid, SKR)

Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem och att ta 
till vara på digitaliseringens möjligheter, enligt planen ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård”. Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige ska bli bäst 
i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av 
digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och arbetas med i Digitaliseringsrådet för Region Jönköpings län. Källa: Digitaliseringsstrategi Region 
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Jönköpings län antagen av Regionfullmäktige. Regionledningskontoret får i uppdrag att leda arbetet med att nå 
målet och under 2021 konkretiseras planen att uppnå målet.

Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, 
medarbetares, chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet 
till dialog för invånarna, samnyttjande och samarbete med andra aktörer, verka för standardiserade lösningar, 
förändringsledning (ledarskap) i organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, 
digital kompetens hos medarbetare och chefer, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra 
aktörer. Digitala verktyg och processer är en väg att nyttja resurser optimalt. För att nå önskad effekt av 
digitaliseringen krävs samtidigt att mindre värdeskapande arbetssätt fasas ut. 

Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära 
vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är 
viktiga verktyg för att transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av 
förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt. 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 
strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbetspartners och 
andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och tillgänglig och 
Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 
hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 
kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet.

Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra i en stor 
organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings 
län.

Säkerhet och beredskap
Region Jönköpings läns arbete med säkerhet och beredskap ska utvecklas kontinuerligt under planperioden. 
Området omfattar allmän säkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet samt beredskapsfrågor d.v.s. 
krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd. En uppbyggnad pågår av det civila försvaret i Sverige där 
regionerna ansvarar för en viktig del. För detta avsätter regeringen via Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) medel och regionernas åtaganden beskrivs i överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och staten genom MSB. SKR har även under 2019 och 2020 arbetat fram en skrift, Robust 
region, som ska fungera som stöd i regionernas arbete med det strategiska säkerhet- och beredskapsarbetet. 
Under planperioden kommer dessa två områden att vara högt prioriterade. 

Allmän säkerhet
Region Jönköpings län bedriver ett systematiskt arbete för att förebygga och förhindra att regionens verksamhet 
och personal utsätts för brott eller brandolyckor.
Genom att aktivt arbeta med det fysiska skyddet, utbildning för personalen, regelverk och rutiner skapas 
förutsättningar för att invånare, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i Region Jönköpings läns 
lokaler och verksamheter.

Beredskapsfrågor, krisberedskap, civilt försvar
Region Jönköpings län ansvarar för att planera för och hantera alltifrån dagliga störningar, till större olyckor och 
mer omfattande samhällsstörningar och ytterst krig. Det innebär att planeringen behöver dimensioneras utifrån 
hela hotskalan och en förmåga behöver byggas upp för att både kunna hantera vanligt förekommande incidenter i 
vardagen och så kallade särskilda händelser som inte inträffar lika ofta. Planeringen behöver också omfatta hur 
Region Jönköpings län tänker sig att motstå och hantera omfattande händelser med svåra konsekvenser, så 
kallade extraordinära händelser i fredstid, samt förbereda organisationen på att ställa om och vara en del av det 
civila försvaret vid höjd beredskap och krig. I samarbete med regionala aktörer och näringslivet behöver en 
robust beredskap säkerställas och den regionala försörjningsförmågan utökas.
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IT-säkerhet
I takt med digitaliseringen blir IT-tjänster allt mer kritiska för att Region Jönköpings Läns verksamheter ska 
fungera. Samtidigt medför digitaliseringen ofrånkomligen risker och hot, och utgör en komplex 
säkerhetsutmaning. Ett väl fungerande IT-säkerhetsarbete är därför en förutsättning för att upprätthålla en IT-
miljö med hög funktionalitet, tillgänglighet, kapacitet och stabilitet.

Informationssäkerhet
Region Jönköpings län fortsätter att utveckla arbetet inom informationssäkerhet. Målet är att bli ännu bättre på 
att arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att leva upp till interna och externa lagar 
och riktlinjer samt skapa förutsättningar för en trygg och säker digitalisering. Ett aktivt arbete med 
informationssäkerhet är viktigt för att säkerställa en god kontinuitetshantering i våra verksamheter samt skapa 
förtroende hos allmänheten för informationshanteringen.
 
Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagen omfattar alla som bedriver verksamhet som är viktig för landets säkerhet. Säkerhetsskydd 
handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Lagen kräver att man genomför en 
säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidtar de åtgärder som behövs. Det kan t.ex. gälla informations- och IT-
säkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt säkerhetsklassning av personal. 

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling. Som medlem i Klimatrådet står regionen 
bakom Klimat- och energistrategi för Jönköpings län som togs fram tillsammans med Länsstyrelsen 2019. Under 
2020 antog regionfullmäktige ett nytt program för hållbar utveckling som gäller den egna verksamheten under 
perioden 2021-2025. Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de 
nationella miljökvalitetsmålen nås samt verkar för skydd av ändliga resurser såsom åkermark och grundvatten. 
Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens generationer. Därför är det självklart 
för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill 
skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt – både för 
våra medarbetare i organisationen och för länets invånare. 

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.

Program för hållbar utveckling
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 ska vara hållbar måste vi uppnå 
hållbarhet inom alla tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste 
också hela tiden samverka och förhålla sig till varandra.

Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill säga att 
skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara 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. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern som dricksvattentäkt och naturområde, och 
motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom gasborrning, gruvbrytning och utökade skjutningar i 
området.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv med god hälsa, 
utan orättfärdiga hälsoskillnader. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
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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
För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” har fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i 
begreppet hållbarhet identifierats:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta 
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt 

Utifrån framgångsfaktorerna har vi definierat mål och prioriterade åtgärder. 

Mål och prioriterade åtgärder
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att 
verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har en betydande 
möjlighet att skapa en hållbar utveckling:
 i den egna verksamheten,
 som samhällsaktör, 
 finansiär och som 
 delägare i bolag. 

Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är särskilt resurskrävande. Övrigt åtgärdsarbete bedrivs inom ramen 
för ordinarie verksamhetsplanering och via genomförandeplanen.

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, detta säkerställs genom att delmål, 
aktiviteter samt mätetal läggs ut i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. Hållbarhetsprogrammet omfattar 
våra helägda bolag. Vi ska verka för att de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt 
hållbarhetsprogram. I hållbarhetsprogrammet beskrivs hur utsläppen från den egna verksamheten i Region 
Jönköpings län ska minska för att bidra till att målet i Parisavtalet om högst 1,5 graders global uppvärmning nås. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 
service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 
engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 
förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 
ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 
delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 
verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 
och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 
delar i förbättringsarbetet. 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 
förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 
ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer: 
 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring
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 förbättring går på bredden och djupet
 förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare
 genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att 
 behålla det som fungerar bra i nuet och säkrades uthållighet
 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 
sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 
färdigheter och teamsituationer kring patienten. 

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 
utbildningsanordnare skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver.  
Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 
sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 
utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. 

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre medarbetarnas kompetens ges förutsättningar och möjligheter att 
fortsätta arbeta. De är en viktig resurs i verksamheten som mentorer och handledare för nyutbildad personal. 

Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 
sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 
utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. 
Samarbete pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat:

 Jönköping är en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet
 arbete pågår tillsammans med kommunerna kring vård- och omsorgscollege
 tätt samarbete sedan tidigare med flera högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för 

sjuksköterskor. 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor satsar Region Jönköpings 
län tillsammans med Jönköping University på att inrätta utbildningar för både tandläkare och tandsköterskor i 
länet. 

Ständiga förbättringar 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 
attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 
skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 
lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar. 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 
Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 
för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 
arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. KPP (Kostnad per patient) och KPS (Kapacitet och 
produktionsstyrning) kan vara verktyg för att styra resurser mot kostnadseffektivitet. För att uppnå en likvärdig 
verksamhet är det viktigt att resurser används kostnadseffektivt och fördelas jämlikt. Utveckling av nya 
arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i 
planerna. 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 
utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 
dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra regioner. 

I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre fasas ut. På så sätt förhindras ökad 
arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande. 
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Ett prioriterat uppdrag under 2021 är att samtliga verksamheter sätter fokus på att identifiera arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra eller 
fasa ut dessa.

Perspektiv: Medarbetare
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med 
högsta kvalitet. För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är 
en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att 
behålla viktig kompetens. Alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv.

Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I 
arbetet med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till 
delaktighet och inflytande från medarbetare. Kompetensförsörjning och en aktiv personalpolitik är och kommer 
fortsatt vara en av de strategiskt viktigaste frågorna för utvecklingen av Region Jönköpings län. 

För att uppnå målet med att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare arbetas det under 2021 fram ett 
”medarbetarlöfte”. Medarbetarlöftet blir kärnan i vårt arbetsgivarvarumärke och ska fånga essensen av vad 
Region Jönköpings län är och vad som gör oss unika. Målet med ett medarbetarlöfte är att attrahera nya 
medarbetare och behålla befintliga kollegor. Medarbetarlöftet är tänkt att spegla hur de anställda upplever sitt 
arbete hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Medarbetarlöftet sammanfattar vad du kan förvänta dig av att arbeta i Region Jönköpings län och vad 
arbetsgivaren förväntar sig av dig. Ett medarbetarlöfte är sanningsenligt och överensstämmer med den bild 
medarbetarna har av hur det är att arbeta i Region Jönköpings län. Medarbetarlöftet skapar attraktiva 
associationer och uppfattningar om hur det är att jobba inom Region Jönköpings län kopplat till kultur, 
arbetsmiljö, karriärutveckling, löner och förmåner.

Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 750 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 94 procent är 
tillsvidareanställda och 6 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 timavlönade årsarbetare. 
Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 84 procent och medelåldern bland medarbetarna är 46,2 år. 
Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.

Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i 
en period med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 har dock sjukfrånvaron hittills varit betydligt högre än vad 
som förväntats. Det är kopplat till coronapandemin och de striktare rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten. Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i jämförelse med andra regioner något under 
riksgenomsnittet. 

Figur x: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.
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Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har 
påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet 
årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med ca 8 procent fram till 2019. Läkare har ökat med 8 
procent och sjuksköterskor har ökat med 6 procent. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och 
istället har en ökning skett de senaste åren. I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 160 sjuksköterskor, 85 
läkare och 30 undersköterskor. Även gruppen ledning och administration har ökat med ca 230 årsarbetare till 
följd av nya uppdrag inom främst regional- och kommunal utveckling, energikontor och länstrafik samt genom 
utökning av vissa stödfunktioner kopplat till bl a kompetensförsörjning, sjukhusstöd och IT.

Fördelning och utveckling inom sju av regionens stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av Figur xx, 
sidan xx, utveckling av månadsavlönade årsarbetare. 

Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare per den sista december respektive år. 

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns 
bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden. 
Nationella prognoser visar att tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. 
Inom vissa yrkesgrupper finns också utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög 
personalomsättning.

Under 2019 var personalomsättningen 8,6 procent; 870 medarbetare slutade sin anställning varav 270 gick i 
pension. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018. Under samma period 
tillsvidareanställdes 990 medarbetare. Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper och under 2021 
följs utvecklingen med syfte att minska oönskad personalomsättning.

Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region 
Jönköpings län och har lett till att verksamheter har belastats olika avseende arbetsmiljö och återhämtning. Ett 
uppdrag gavs under 2020 att förbättra arbetsmiljön inom Operation- och Intensivvårdsavdelningarna i Region 
Jönköpings län och uppdraget fortsätter under 2021 i syfte att långsiktigt kunna säkerställa 
kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2020 kopplades Arbetsmiljöenheten (AME) in 
för att erbjuda stöd och behandling löpande för medarbetare som varit involverade i covidvården. Detta arbete 
fortsätter under 2021 och vid behov sker en resursförstärkning till AME under 2021.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med att erbjuda länsinvånare som har fått sin vård uppskjuten, där 
planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna. Det är viktigt att 
medarbetarnas arbetsmiljö beaktas inom berörda verksamheter. 
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Figur x: Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2019.

Strategisk kompetensförsörjning
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar 
snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl 
överens med utvecklingen nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 
förhållande till de krav som den totala befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra 
insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten. 

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central strategi för att attrahera nya och engagera befintliga medarbetare. 
Arbetet sker inifrån och ut genom att en positiv kultur skapar stolta medarbetare och goda ambassadörer. Genom 
ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region Jönköpings län som en attraktiv 
arbetsgivare och en framgångsrik region. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla 
arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Ett aktivt arbete med 
samrekrytering kan öka möjligheterna att attrahera hitflyttande nya medarbetare. Regionens 
kompetensförsörjningsprocess ger förutsättningarna för arbetet.

Samarbetet mellan Region Jönköpings län och Jönköping University ska fördjupas för att utveckla en långsiktigt 
hållbar kompetensförsörjning.

Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens 
behov, 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. 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga 
arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation. 
Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande. En 
förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 
samt kunskap om hur resultat ska uppnås. Inom regionen arbetar vi med samverkan med medarbetare och 
fackliga organisationer genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Samverkansavtal, 
medarbetarpolicy och våra grundläggande värderingar ger förutsättningar för medarbetarskap och delaktighet.
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. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela 
arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och 
säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Förutsättningarna att lyckas rekrytera 
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och behålla personal skiljer mellan olika verksamheter och geografiska områden, vilket ibland kräver riktade 
satsningar på platser med bemanningsproblem.

Att alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är prioriterat och som behöver förstärkas, frågan 
beaktas i det prioriterade uppdraget att forma ett ”medarbetarlöfte. 

Ett flertal satsningar med fokus på arbetssätt och rätt använd kompetens pågår och fortsätter utvecklas under 
2021. En länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor för att underlätta bemanning skapades under 2020 och 
utvecklas under 2021. Arbetet med olika arbetstidsmodeller, till exempel 80-10-10, fortsätter i projektform. 
Ökade möjligheter ges att, där verksamheten så tillåter, arbeta på distans. 

Den pågående satsningen på karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och kommer att 
utvärderas under 2021.

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda sig till 
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. Under 2020 utökades antalet utbildningstjänster för 
specialistsjuksköterskor till att omfatta andra yrkesgrupper med akademisk examen till specialiserad 
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov. Under 2021 utökas denna möjlighet för undersköterskor som vill 
utbilda sig till specialistnivå utifrån Region Jönköpings läns behov.

En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt 
vara en attraktiv arbetsgivare. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till 
bra arbetsprestationer. Varje medarbetare ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att utvecklas 
i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina arbetsresultat. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning 
i Region Jönköpings län ger förutsättningarna för arbetet. Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad 
mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat 
engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del 
i den löpande verksamheten och ge möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till 
verksamheten. 

För att nå en ökad attraktivitet och underlätta bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper gjordes en riktad 
lönesatsning om 50 miljoner kronor 2020 och denna utökas med 50 miljoner kronor under 2021. Genomförd 
kartläggning av Region Jönköpings läns löner ligger till grund för de riktade satsningar som påbörjas under 
planperioden med syfte att nå önskad lönestruktur. 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att 
tydliggöra karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig 
själva och verksamheten.

Hälsa och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god 
organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, 
handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och 
förebygga ohälsa och olycksfall. 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 
företagshälsovården, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig 
arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska 
få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete. 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. 
Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, 
färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. I programmet utvecklas 
arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika möjligheter och rättigheter.
En av fyra framgångsfaktorer i Hållbarhetsprogrammet är Vi är till för alla. Under planperioden ska chefer få ett 
ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter med särskilt uppmärksamhet på de sju 
diskrimineringsgrunderna.

Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter att ha en god relation med fackförbunden och efter en god 
samverkan centralt och lokalt. Samarbetet med fackförbunden ska vara fortsatt gott. Under 2020 gavs ett 
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uppdrag att formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ses över och detta arbete fortsätter under 
2021.

Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid bidrar till att lösa de kommande demografiska utmaningarna 
samt gör det både attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. Samtidigt är det viktigt 
att medarbetarna ges inflytande över den egna arbetssituationen och har en möjlighet att påverka sitt dagliga 
arbete och sina arbetstider utifrån verksamhetens behov.

Alla nya medarbetare får såväl en allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och våra värderingar 
som en arbetsplatsnära introduktion med fokus på arbetsplatsen och kommande arbetsuppgifter. Inom hälso- och 
sjukvårdens verksamheter utformas introduktionen till att ge stöd och handledning till den nyanställde. Vid 
utlandsrekryteringar är det även av stor vikt att den inkluderar en bred introduktion till svensk hälso- och 
sjukvård och det svenska samhället, premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet.

I samband med att en anställd avslutar sin anställning är det viktigt att det hålls ett avslutningssamtal. Det som 
kommer fram i avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat och systematiskt sätt. Pilot pågår vad gäller 
anonym enkät som komplement till avslutningssamtalet.

Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande 
särbehandling. Region Jönköpings län ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för 
alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och 
kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det 
ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 
hantera kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier. Arbete för likabehandling stärker 
bilden av Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare.

Öppna, engagerade och kunniga chefer och ledare
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 
Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen, utifrån vår chefspolicy, verka för verksamhetens resultat 
och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 
förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå 
uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att leda. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar 
kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska 
förbättringsarbetet. Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledarskap som ger utrymme att i dialog och 
nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 
sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef. 

Prioriterade uppdrag under planperioden är 
 Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstemän arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” där vi 

som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare. 

 Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade 
lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning. 

 Arbetet inom kompetensförsörjningsenheten ska fortsätta och utvecklas under planperioden. 
 En länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor för att underlätta bemanning skapades under 2020 

och utvecklas under 2021. Vid behov inkluderas fler yrkesgrupper.
 Arbetet med olika arbetstidsmodeller, till exempel 80-10-10, fortsätter i projektform.
 Formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ses över och utvecklas.
 Undersöka behovet av yrkesspecifik introduktion.
 Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar 

för ett hållbart chefskap.
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Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mätnvivå Mål 2021 Resultat 
2018

Resultat 
2019

Attraktiv arbetsgivare Trustcruit 
CNPS

Tertial RJL Region Jönköpings län 
ska vara Sveriges mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare.

Ny

Personalhälsa Heroma Tertial RJL/VO Sjukfrånvaron ska vara 
låg och skillnaden i 
sjukfrånvaro mellan män 
och kvinnor ska minska. 
(från 
Hållbarhetsprogrammet)

4,9 % 5,1 %

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 
Inom perspektiv medarbetare finns ytterligare uppföljningsmått som inte är systemmätetal.

Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 
(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 
finansiering).

Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 
För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 
planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 
genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19).

Finansiellt mål
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 
ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 
ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 
investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 
kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 
med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter.

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 
medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 
genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 
konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 
gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för.
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Det övergripande finansiella målet innebär:
 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter 
 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden
 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025.

Prioriterade uppdrag under planperioden är 

  Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för 
nästkommande period.

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 
procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag/kommunal utjämning.

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 
investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 
kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 
orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 
resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 
värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 
Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2025 beräknat 
utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 
påverkan på det finansiella målet. 

Pensionsskuld
Den 31 december 2019 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,0 miljarder kronor. 
Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 
samlade finansiella tillgångarna på 7,4 miljarder kronor (marknadsvärde 191231) beräknas över tid täcka 
kostnaden för att värdesäkra pensionsåtagandet. Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt 
redan 2021, genom justering av diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. 
Kostnaden för den förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på 
att prognosen för inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 
2023.

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på:
 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket 
 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag 
 statens transfereringar 
 avgiftsnivåer 
 skattesats.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning augusti 2020 av samhällsekonomin
SKR bedömer utsikterna för BNP och sysselsättning för helåret 2020 bli svagare, jämfört med SKR:s 
bedömningar våren 2020. Samtidigt som SKR skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock 
skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad SKR 
beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl 
konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är ändå ovissa, med anledning av covid-19. 

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats i Sverige, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under 
månaderna mars, april och maj. SKR bedömer att botten tycks vara passerad och aktiviteten i den svenska 
ekonomin förväntas nu stiga. SKR räknar med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. 
Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. SKR:s BNP-estimat för 
2020 landar nu på -4,9 procent. 
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SKR beskriver arbetsmarknaden som svag och bedömningen är att nedgången för antalet sysselsatta timmar 
minskar med 3 procent 2020. SKR:s kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen 
arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 
2020/2021. SKR antar i sitt scenario att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt 
resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte 
förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar 
och den beräknade timpotentialen. 

För 2020 räknar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 
timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar 
ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre 
förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, 
framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av 
covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar hösten 2020, och att antalet arbetade timmar börjar 
återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 trots att SKR utgår från att inga 
permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att indexeringen av 
pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala ersättningar minskar när 
”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta 
år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993. 

I SKR:s scenario för 2022–2023 innebär vägen till konjunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 
stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig 
takt.

Generella statsbidrag och utjämning  
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 
bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 
länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 
omfattar:
 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent)
 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)
 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).

Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i 
generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 
regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende flyktingbaserat stöd. 
Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas i tabellen XX. Från och med 2021 ingår hela denna 
anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten och fördelas efter invånare. För Region 
Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor.
Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i 
regleringsavgiften/bidraget. 
Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att stärka kollektivtrafiken i 
landet. Regionen räknar med att få del av dessa statliga medel och därmed täcka ett eventuellt biljettbortfall pga. 
pandemin.
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Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

miljoner kronor Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Inkomstutjämning 1 736 1 774 1 820 1 896 1 971
Kostnadsutjämning -340 -93 -82 -79 -74
Regleringsavgift/bidrag -70 283 224 156 60
Uppskjuten vård 141 141
Läkemedelsbidrag 999 1 070 1 150 1 211 1 275
Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp 
inv. 44 26 0 0 0

Summa 2 370 3 060 3 253 3 325 3 232

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för 
kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som är baserad på 
befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är 
ojämnt fördelade mellan regionerna, finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för 
läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel beräknas 
för 2021 uppgå till 1 150 miljoner kronor (tabell X, sida XX).

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 
inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. I 
överenskommelsen regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska 
återredovisas. 

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag 
tillkom 2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och 
dessa finns inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det 
arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019 och 2020 kommer att fortgå 
även under 2021. De överenskommelser som tecknas inför 2021 kan dock innebära att vissa justeringar kan 
behöva göras.

I 2021 års budget finns intäkt om 389 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo 
fördelats som permanenta förstärkningar till verksamheten.

Regionskatten
Region Jönköpings läns utdebitering 2021 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till regionernas olika kostnadsansvar 
för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var justerade skattesats 2020 
för Region Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 
nivå.

Genomförda skatteförändringar sedan 2011

År Förändring  Skattesats
2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76
2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26
2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21

Höjd utdebitering 0,40
2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66
2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00
2011   10,67
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Finansiella intäkter/kostnader
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021-2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket 
motsvarar cirka 340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 
miljarder kronor och beräknas öka till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av 
pensionsskulden beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 
300 miljoner kronor.

FINANSIELL BEDÖMNING 2021–2023
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 
uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 
resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 
förutsättningar: 
 Verksamhetens nettokostnad för 2021-2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring. 
 Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2020.
 Oförändrad skattesats 2021 11,76
 Utgiftsramar för 2021-2023 har utökats vilket redovisas i tabell x, sida xx.

Investeringar 
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. Bedömningen 
är att det är realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent av den beräknade investeringskalkylen under 
2021 resterande år beräknas de till 100 procent av investeringskalkylen. 

Egenfinansiering av investeringar under perioden 2015-2025 redovisas i tabell( X sida xx).
De investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats (2019) samt byggnation av tågdepå (2021, 2022) 
hanteras utanför målet om egenfinansiering. Målet om egenfinansiering nås inom egenfinansieringsperioden 
2015-2025.

Inom ramen för egenfinansiering ingår även medfinansiering av Y:et, beslutet i fullmäktige 2017.
När genomförandeavtal tecknas kommer överenskommet belopp belasta resultatet.

Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 
åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 
de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 
klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 
kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning. 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 
för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 
invånare år 2030, en ökning med nästan 30 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de 
åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 
20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket. 

Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 
konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 
långtidsprognos tagits fram. 

Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån befolkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur 
dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en 
framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, 
det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag.

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 
skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 
för att skapa en komplett kalkyl. 
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Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 
demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 
verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 
regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 
omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 
insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 
den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 
skatteunderlag. 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 
sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.
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Förändring jämfört med Budget 2020

Förändring jämfört med budget 2020 2021 2022 2023
miljoner kronor
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)

Fria kulturlivet -2 -2 -2
Regionala utvecklingsmedel 0 0 -3
Smålandsturism -5,5 -5,5 -5,5

Summa ANA nämnden -7,5 -7,5 -10,5

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
Kollektivtrafik - utbyggnad 0 -25 -50

Summa TIM nämnden 0 -25 -50

Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Uppskjuten vård -75 -75 0
SVF, PSVF -10 -15 -20
Palliativ vård,  SSIH, PV, specialistsjukvård -10 -10 -10
Rehabilitering PV specialistvård -5 -5 -5
Digitalisering utveckling nära vård -10 -15 -20
Effektivisering pga digitalisering 0 5 10
BUP, Barn och ungdomshälsan -30 -40 -40
Org prostatacancer testning -3 -3 -3
Primärvård omställning nära vård -25 -50 -75
Folkhälsa -5 -5 -5
Tandläkare utbildning -2 -2 -2
Hjärtat hus -1 -1 -1

Summa FS nämnden -176,0 -216,0 -171,0

Regionstyrelsen
Lönesatsning -50 -50 -50
RS OF, -45 0 0
Hållbarhetsprogram -6 -6 -6
LÖF -3 -3 -3
Svenskt ambulansflyg -4,2 -6,5 -6,5
Inera -9 -9 -9
Södra Vätterbygden -0,2 -0,2 -0,2

Summa Regionstyrelsen -117,4 -74,7 -74,7

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2020 -300,9 -323,2 -306,2
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Egenfinansiering av investeringar 2015-2025 

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Prognos 
2020

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Scenario 

2024
Scenario 

2025
Summa    
2015-
2025

Verksamhetens resultat 
(före finansnetto) 235 213 313 251 846 1091 520 480 475 244 244 4 912

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 959 953 955 726 729 9 549

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -950 -887 -863 -637 -640 -8 772

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar

156 156

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 478 9 66 92 89 89 934

STRATEGISKT MÅL 
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet

Avser regionstyrelsens budgetanslag 
Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2020 Resultat 2019
Ekonomi i balans Ekonomisystem Inte överstiga budget   
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Regional utveckling

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region

Inledning
För drygt ett år sedan enades länets kommuner och Region Jönköpings län om en gemensam regional 
utvecklingsstrategi. Den ska leda till att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra. Arbetet med att nå målen i strategin genomsyrar 
all verksamhet under kommande år. Det ställer krav på det regionala ledarskapet som behöver stärkas i 
samverkan med länets kommuner, andra aktörer som företräder olika delar av samhället och i partnerskap med 
civilsamhället och dess organisationer 

Målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling har integrerats i den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med 
de 17 målen ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. Utvecklingen i vårt län ska präglas av de 
tre aspekterna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Region Jönköpings läns 
antagna hållbarhetsprogram för 2021–25 är ett av verktygen för att nå målen i Agenda 2030. 

 Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar. Jönköping län har, förutom det nationella målet 
att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp år 2050, också målsättningen att vid samma tidpunkt vara ett 
plusenergilän. För att uppnå målen krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska nivåer. Region 
Jönköpings län har ett stort ansvar för omställningen till en mer grön och hållbar regional tillväxt. Beslutade 
livsmedels- och skogsstrategier är delar i detta arbete tillsammans med insatser för en hållbar utveckling inom 
näringsliv och på landsbygden.

Alla invånare i Jönköpings län ska ha mer jämlika förutsättningar att leva ett bra liv i en attraktiv region. Vårt län 
har likt övriga landet en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering. 
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden vilket leder till en brist på arbetskraft och 
kompetens under kommande årtionde samt en ökad försörjningskvot. 
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Möjligheterna att fortsätta utveckla ett hållbart välfärdssamhälle hänger därför nära samman med att människor 
har sysselsättning, ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar tillväxt utan att äventyra miljön 
eller människors hälsa. Genom ökad samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och offentlig 
sektor ska kompetensförsörjningen stärkas. Jobbmatchningen på arbetsmarknaden måste fungera bättre. Det 
finns en stark tradition av företagande och entreprenörskap i länet. För att behålla och utveckla fler 
företag behöver förutsättningarna för att nå framgång med innovativa idéer och nya affärsmöjligheter förbättras. 
Delar i detta arbete är strategierna för smart specialisering och innovation.

Satsningar inom kultur har betydelse för att stärka människors kreativitet och lokala identitet. Möjligheten att 
aktivt ta del av och delta i ett rikt föreningsliv eller kulturutbud är viktig för individens välfärd och 
välbefinnande. Kulturen bygger broar mellan människor och verksamheter. I samverkan med andra 
politikområden skapar kulturen nya arbetstillfällen och påverkar människors val av bostadsort. Stöden till det fria 
kulturlivet förstärks i budget för 2021. En ny regional kulturplan ska tas fram under kommande år och börjar 
gälla från år 2022. 

Jönköpings läns strategiska läge i Sverige ger utmärkta förutsättningar för besöksnäringen och 
logistikbranschen. Övertagandet av kommunernas aktier i bolaget Smålands Turism ger möjlighet till en fortsatt 
långsiktig utveckling av besöksnäringen i länet.

I Jönköpings län behövs en fortsatt satsning på vägar och järnvägar. Under 2021 påbörjas arbetet med såväl 
regional- som nationell plan för investeringar i transportinfrastrukturen efter år 2029.

Region Jönköpings län ska fortsätta vara en aktiv part i förverkligandet av nya stambanor som binder samman 
regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och som erbjuder möjlighet till ökad kapacitet och 
kortare restider.

Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka. De senaste årens satsningar på utbyggd trafik 
och ökad tillgänglighet har ökat antalet resor. Den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer har inneburit en annan utveckling av resandet. Människor som kan väljer i högre grad att 
arbeta hemifrån samt andra resealternativ när behov finns. Detta har lett till att förre åker med kollektivtrafiken. 
Hur länge denna påverkan kommer att bestå är svårt att överblicka.

Den nya bussdepån för stadstrafiken i Jönköping ska vara färdig under 2021 vilket sammanfaller med att ett nytt 
stadsbussavtal träder i kraft. Under planperioden kommer också den nya tågdepån i Nässjö att färdigställas och 
stå redo att ta emot de nya regionens nya tågfordon som levereras under 2023. Beslut om nytt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2035 tas innan sommaren 2021.

Takten för utbyggnaden av bredband behöver öka för att länet ska nå de nationella målen. Fem av regionerna i 
Regionsamverkan Sydsverige ska förstärka sin samverkan runt utbyggnationen av bredband under 2021. Som 
grund för Region Jönköpings läns fortsatta arbete finns antagna strategier för bredband- och digitalisering. Här 
behövs ett nära samarbete med länets kommuner för att alla invånare i länet ska kunna ta kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter.  

Coronaviruset och den pandemi som den orsakat har skakat om vårt samhälle i grunden. Åtgärder för att 
begränsa smittspridningen har i det korta perspektivet lett till varierande grad av nedstängningar runt om i 
världen. Detta har resulterat i minskat resande och efterfrågan på varor och tjänster inom en rad 
branscher. Vårt företagstäta län är starkt påverkat av pandemin. Nivån av kortidspermitteringar och varsel är 
hög här i förhållande till övriga landet. En ökad arbetslöshet är att vänta inom vissa särskilt utsatta branscher. 
Detta behöver mötas med riktade insatser. Osäkerheten om när pandemin är över och när ett vaccin finns att 
tillgå är fortfarande stor. Detsamma gäller för den långsiktiga påverkan på näringsliv och samhälle. Region 
Jönköpings län behöver ha beredskap att kunna arbeta med riktade insatser för att möta konsekvenserna av 
pandemin under 2021.
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Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 
Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för åren 2020-2035. 
Den består av en vision och sex utpekade strategiområden.

Framtagandet av RUS har skett i nära samverkan med länets kommuner och en rad andra aktörer i länet. 
Genomförandet av strategin bedrivs i ett sektorsövergripande samarbete mellan berörda aktörer på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå. Regionen har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att leda 
arbetet med genomförandet.

Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets invånare. 
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet, såväl 
inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda 
möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, utbildning, bra 
kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla 
länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet.

Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets tillväxt och 
utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade program och 
planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet, sker i ett 
etappvist arbete för att nå målen..

Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på många 
olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen för ett 
ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, Jönköping 
University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen svarar också för 
analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.  

Agenda 2030
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17 
globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 
fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete med 
agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern 
och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om 
ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på regional och 
lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Till grund för insatserna på detta område i den 
regionala utvecklingsstrategin finns på länsnivå en genomförd GAP–analys. Nyckel till ett framgångsrikt 
genomförande är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan Jönköpings 
län utvecklas till Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala 
utvecklingsstrategin, dess handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget. 

Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan 
Den regionala utvecklingsstrategin består av sex strategiområden med var sitt strategiskt mål. Varje område är i 
sin tur indelat i delstrategier som följs upp i handlingsplaner. Genomförandet av dessa planer sker med 
aktiviteter och projekt som ska bidra till att målen uppnås. 

Regionen har flera roller i detta arbete. Utöver att leda och samordna ska regionen också bedriva aktiviteter i den 
egna verksamheten, besluta om projekt samt medverka i finansieringen av olika insatser. I den 
sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med länets kommuner ingår också att svara för 
analyskapaciteten för regionala analyser till nationella redovisningar.

Inom respektive strategiområde redovisas aktuella planer och program samt pågående arbete och de 
prioriteringar som gäller för budget 2021 och flerårsplan.
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Strategiområden i den Regionala 
utvecklingsstrategin
En hållbar region 
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas till en förebild i 
genomförandet av målen
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är grundförutsättningar för att länet 
ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden

STRATEGISKT MÅL 
2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Målet omfattar tio delstrategier:

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

2. Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag.
3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle.
4. Säkerställa att länet står väl rustat och är motståndskraftigt inför kommande klimatförändringar med 

mer extremväder. 
5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i samhället.
6. Skapa förutsättningar för individuellt och kollektivt ansvarstagande och lärande för en hållbar 

konsumtion.
7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.
8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög livskvalitet i hela länet. 
9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i hela länet där hälso- och sjukvården är en viktig 

tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen har stor betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.
10. Säkerställa god samverkan som ger förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings län hållbart.

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Arbetet för ett hållbart län utgår, förutom från den regionala utvecklingsstrategin, från flera viktiga styrdokument 
och program. De viktigaste är:

Program för hållbar utveckling 2021-2025 
Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska 
perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala utvecklingsuppdraget som 
fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet. 

Livsmedelsstrategin 
Region Jönköpings län har i nära samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) och flera viktiga aktörer tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 
juni 2018. Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till 
fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och 
ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.



REGIONAL UTVECKLING

5

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet
Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en 
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 
för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat 
genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. 
Handlingsplanen kommer att ersättas av någon form av nytt vägledande dokument under 2021. 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025 
Strategin skapar förutsättningar för invånarna i Jönköpings län att må bra och trivas med livet. För att alla 
invånare ska göra det måste beslut som fattas av politiker och i verksamheter som berör invånarna, utgå från att 
alla människor är unika och samtidigt jämlika. Strategin utgör en grund för samverkan och samlärande kring 
jämlik hälsa. Det handlar om ett aktivt folkhälsoarbete där många parter samarbetar kring olika insatser.

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN HÅLLBAR REGION
Energikontoret Norra Småland
Energikontoret genomför utvecklingsprojekt kopplade till hållbar regional utveckling. Energikontorets 
profilområden är:

 Energieffektiva företag: Energi i processer, omställning från fossila bränslen till förnybar energi, 
managementfrågor.

 Hållbart byggande och renovering: Energi i byggnader och tillförsel av förnybar energi.
 Hållbart resande och transporter: Infrastruktur för förnybara drivmedel

Energikontorets profilområden stödjer flera av delstrategierna under Hållbar utveckling i den regionala 
utvecklingsstrategin och verksamheten är således en viktig kraft för att snabba på utvecklingen mot målen. 
Energikontoret har flera pågående projekt som sträcker sig in på 2021, t.ex. FASTR som verkar för snabbare 
omställning till fossilfria transporter och Hela Resan som är ett stöd för hållbart resande i ett expansivt 
Jönköpings län. Planerade projekt för 2021 är bland annat en förstudie för hållbart byggande och cirkulär 
ekonomi samt ATTRACT för omställning till hållbara pendlingsresor. 

Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum
Naturbruksskolorna har en viktig koppling till hållbar utveckling inom flera områden. Det handlar bland annat 
om livsmedelsproduktion, testbäddar för nya grödor, social innovation och integration. Ett utvecklat samarbete 
med naturbruksskolorna skapar ännu bättre förutsättningar för att flera av delstrategierna ska uppfyllas.

PÅGÅENDE VERKSAMHET
Vägar till hållbar utveckling

Under åren 2020 – 2022 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och 
Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala utvecklingsuppdraget. 
Projektet omfattar fyra insatsområden:

1. Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen. Målet är att minska det digitala utanförskapet samt 
säkerställa intersektionalitet i digitala tjänster. Under sommaren 2020 genomfördes koppla upp – 
dagarna för att motverka digitalt utanförskap under Corona-pandemin.

2. Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi. Målet är att mobilisera kunskap och 
förmåga hos företagsfrämjande aktörer och företag för att påskynda en hållbar näringslivsutveckling 
och omställning till cirkulär ekonomi. Under sommaren 2020 genomfördes en hållbarhetsutbildning på 
sex veckor för företag i regionen som en stödinsats under Corona-pandemin.

3. Hållbarhetssäkrad finansiering – Målet är att ta fram processtöd och verktyg för att hållbarhetssäkra 
den finansiering som sker genom det regionala utvecklingsuppdraget. En hållbarhetssäkrad 
finansieringsstrategi är ett exempel.

4. Övergripande omställning – Målet är att ta fram nya arbetssätt och metoder som leder till att Regiona 
Jönköpings län lyckas påverka omställningen till ett hållbart samhälle. 
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Jämställd regional tillväxt
Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta även 
under 2021. 

 Kommunikation och samverkan. Målet är att i nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer 
genomföra kunskapshöjande tema-seminarier samt förvalta och utveckla kommunikationsplattformen 
Jäj.

 Utbildning. Målet är att erbjuda fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet 
utbildning i jämställdhetsintegrering. 

Agenda 2030
Agenda 2030 var en central utgångspunkt då den regionala utvecklingsstrategin arbetades fram. Den regionala 
utvecklingsstrategin kan ses som svaret på vilka utvecklingsområden som måste aktiveras för att vi ska nå målen 
i Agenda 2030 i länet. Med det följer ett ansvar för att samordna arbetet med vägledning och uppföljning av 
Agenda 2030. Under 2021 ska processer utvecklas. I samverkan med Länsstyrelsen samordnar vi insatser för ett 
ökat fokus på Agenda 2030.

Livsmedelsstrategin
Region Jönköpings län driver projektet för den regionala livsmedelsstrategin och det sträcker sig till och med 
2021. Arbetet fokuseras på olika aktiviteter i handlingsplanen som sker i nära samverkan med alla aktörer i 
livsmedelskedjan. Handlingsplanens fokusområden är:

1. Produktion
2. Innovation
3. Göra affärer
4. Attityder 
5. Självförsörjningsgrad 

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län skall motverka utanförskap
 Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller
 Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning
 Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög kvalitet

Pågående uppdrag
Tenhult naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade 
livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region 
Jönköpings län

Kommentar: En analys påbörjas under 2020 och uppdraget ska slutföras under 2021.

Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala 
utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län.

Kommentar: Ett löpande uppdrag som pågår. Utvecklingen av processer och stöd för detta pågår och kommer 
slutföras under 2021.

Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

Kommentar: Detta uppdrag hanteras inom bl.a. projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som pågår till 2022. 
Under 2020 har en sex veckor lång hållbarhetsutbildning för små företag genomförts i ämnet hållbar utveckling. 

Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet.

Kommentar: Detta hanteras delvis inom ”Vägar till hållbar utveckling” där stöd utvecklas för att säkra ett 
intersektionellt perspektiv i utvecklingen av framför allt samhällstjänster. 
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Region Jönköpings län ska främja socialt företagande.

Kommentar: Har hanterats inom projektet ”Utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län” som leds av 
Regional utveckling.

Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.

Kommentar: Utgår från jämställdhetsplattformen Jäj. Seminarier anordnas löpande. Under 2020 genomfördes 
den nationella konferensen Forum Jämställdhet som nu dokumenteras i återanvändbara filmer och föredrag. 
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En attraktiv region
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 
attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och värdesätter 
samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar i kapital och som 
utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, 
service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till attraherar ännu flera.

Attraktiv region omfattar nio delstrategier 

 Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital.
 Stärka trygghet och tillit i samhället.
 Skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i 

samverkan med civilsamhället.
 Se möjligheter i förändring och stimulera organisationers förändringskraft.
 Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och barnvänlig livsmiljö.
 Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald.
 Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd.
 Driva en hållbar digital utveckling.
 Skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället.

STRATEGISKT MÅL 
2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för 
alla. 

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar.

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin. 
Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma 
målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska 
prioritera under år 2021 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. Kulturplanen 
kommer att revideras under år 2021 då den nuvarande upphör att gälla. 

De regionala målen i kulturplanen är:

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva 
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället. 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten till 
upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till att 
ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.
Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande 
normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella kulturlivet 
läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur. 

Kultursamverkansmodellen 
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Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet och hur dessa 
relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för hur Kulturrådet fördelar statliga 
bidrag utifrån kultursamverkansmodellen i de delar som ska ha statlig finansiering. Kulturplanen revideras 
årligen genom särskilt framtagna uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter som finansieras med statliga 
medel, samt handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden och särskilda satsningar.

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel:

 Region Jönköpings län
 Bild och form
 Dans 
 Film
 Hemslöjd
 Regionbibliotek
 Smålands Musik och Teater
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 Jönköpings läns museum
 Riksteatern Jönköpings län
 Vandalorum centrum för konst och design

Regionsamverkan Syd Positionspapper kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige 
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan 
Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom 
för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att 
överbrygga administrativa gränser och samverka tas kulturens potential tillvara och betydelse för utveckling och 
en god välfärd. För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar: 
– Sydsverige lockar, Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
– Sydsverige samverkar, En kulturpolitik som stimulerar samverkan 
– Sydsverige tillgängliggör, Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla  
Prioriteringarna är utgångsläget i planering, regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer.

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN ATTRAKTIV REGION
Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 
scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är 
Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för konstnärlig personal i länet. Samverkan ska ske med 
det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att 
bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Verksamheten inom 
Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater 
och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och 
ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att 
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med 
andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår 
ifrån Kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att ansvara för att utbudet på Spiras fyra scener är brett. Detta 
säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Smålands Musik och 
Teater anordnar också konferenser med kulturinslag.

Prioriterade uppdrag: 
 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
 Ökad samverkan med det fria kulturlivet 
 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner 
 Barn och unga 
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Prioriterad aktivitet: 

Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl barn och 
unga som för en vuxen publik. 

Kultur och utveckling 

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

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

Stiftelsen Jönköpings läns museum

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 
ska arbeta för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 
de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och 
utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings 
läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. 
Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.

Smålands Turism AB
Smålands Turism AB har i uppdrag från sin ägare att fungera som regionens expertorganisation inom 
besöksnäringen. Bolaget utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar turismen genom 
insatser på regional, nationell och internationell nivå. Smålands Turism AB är sedan år 2020 helägt av Region 
Jönköpings län. Syftet är ett fortsatt nära samarbete med länets 13 kommuner samt att bygga vidare på den 
regionala utvecklingsstrategin. Ägardirektiv för verksamheten ses över under 2021.

Bidrag för kultur, demokrati och folkhälsa.
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Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt uppbyggda och ha 
hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och/eller sociala funktioner. Med 
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De 
organisationer som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen av länet. Policy 
för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur reviderades år 2020. Policyn antogs i 
Regionfullmäktige och gäller från och med 2020-06-08. Målet med bidragen i denna policy är att stödja och 
stimulera verksamheter i hela länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa 
meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i samverkan med 
civilsamhället. Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att 
bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare. Bidragsgivningen inom 
kultur, demokrati och folkhälsa ska utgå från regionens grundläggande värderingar och alla människors lika 
värde. 

Stöden ska bidra till att:
 stärka och utveckla demokratin i hela länet
 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet
 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet
 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet
 främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare

KKN - Kulturella och kreativa näringar
Region Jönköpings län ska aktivt främja KKN-näringen (kulturella och kreativa näringar) i länet i syfte att 
synliggöra branschen och dess möjligheter som fysisk och digital aktör. KKN-näringen befinner sig i gränslandet 
mellan kultur- och näringsliv och är viktig för ett gott innovationsklimat och platsens attraktivitet. Det är centralt 
att näringen rustas att hitta möjligheter till stöd, försörjning och expansion, bland annat genom digitalisering för 
att tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN- näringen.

Stad och land 

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 
för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som 
hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – 
till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart 
sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då 
viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygden har 
långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad 
ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva 
permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden är en värdefull tillgång med många 
utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett 
samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till gröna 
jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 
krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 
ridleder.

Landsbygd – servicenäringar
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra serviceformer 
kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
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transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

Civilsamhället 
Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att 
civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden, 
företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med 
olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen 
och välfärden i samhället. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för att skapa 
och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera 
samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden.

PÅGÅENDE VERKSAMHET
Framtagande av handlingsplan för Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi 
Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region 
Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Detta är ett mycket 
offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den 
digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat 
område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar som 
kommer med den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och 
organisationer i hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att Jönköpings län 
är bäst i Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala 
samhällstjänster. Därför är tillgången till bredband och den digitala världen idag en demokratifråga. 
Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir allt viktigare. Vi vill att våra invånare ska känna sig trygga och 
bekväma med den nya tekniken både privat men också i sitt arbetliv. Digitaliseringsstrategin antogs 2020. 
Arbetet med handlingsplaner kopplat till de fem delmålen, digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, 
digital ledning, digital infrastruktur påbörjas under 2021. 

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan med civilsamhället i länet  
 Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional besöksnäringsstrategi
 Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022
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En tillgänglig region
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel som gett 
länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter.
En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för alla länsinvånare potential ska komma till sin rät.t
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion. 
Målet omfattar nio delstrategier:

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

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

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman länets kommuner med varandra, 

angränsande län och strategiska hamnar.
5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring och 

länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur. 
6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, 

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

utvecklingen.
8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till höghastighetsuppkoppling. 
9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem.

STRATEGISKT MÅL 
2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 
regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny 
bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster. 

I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 
I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk 
planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av 
och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka kapaciteten inom 
samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan vara en möjlighet, 
som stöd för länets kommuner. 

Strukturbilder
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Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen 
genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till 
relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till 
exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv.
Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så 
sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för 
planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer.
Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på 
både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft 
och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas.
De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att 
möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i 
vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala 
strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.

Transporter och infrastruktur
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 
Malmö/Öresund och Göteborg.

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner.

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för 
regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer 
Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att ta 
fram nya förslag till länstransportplaner. 

Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i 
transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen ett 
underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny 
planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för 
transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar följer 
åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.  

Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas 
så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill 
hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är 
klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen 
bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010. 

Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda transportpolitiska 
principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget. 

Nya stambanor
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Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för 
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver 
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i 
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga 
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för 
omställningen till ett hållbart samhälle.

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett förnyat kunskapsunderlag om nya stambanor, som 
kommer att ligga till grund för regeringens aviserade infrastrukturproposition. Trafikverket ska redovisa 
uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för 
nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total 
investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta 
restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och 
godståg i den totala järnvägsanläggningen. Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga 
järnvägskorridorer/linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar 
av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor. Trafikverket har genom 
detta uppdrag också instruerats att inrätta en särskild organisation för projektet nya stambanor. Ur regeringens 
beslut framgår att Jönköping kommer att vara nod i systemet, vilket innebär att regionen kommer att behöva vara 
nära involverad i arbetet såväl med sträckningen Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg som Jönköping-
Malmö.

Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på långväga respektive kortväga resande 
och på godstransporter samt hur väl de nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen. 
Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt 
godstrafik ska beskrivas liksom en bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med 
höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och möjligheten till överflyttning av resor från 
flyg till tåg ska beskrivas. 

Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver framgå:  

 kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys, 
 påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. prefabricering, 
 risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är hanterade i beräkningarna, 
 klimatpåverkan under byggskede och driftstiden,  
 konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive konsekvenser för planeringen i 

berörda kommuner och regioner, 
 effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under byggskede och driftstiden,  
 tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart, samt 
 övriga konsekvenser.

Kompetensbehov inom den spårbundna trafikbranschen
I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov 
av fler medarbetare med olika kompetenser. I framförallt Nässjö finns många utbildningar inom 
järnvägsnäringen. Inom fem år kommer det, enligt beräkningar, att saknas cirka 2200 järnvägs- och tågtekniker i 
landet. Även behovet av lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta upp 
och bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete. Nässjö har 
goda förutsättningar att stärka järnvägsbranschen. 

Positionspapper Regionsamverkan syd (infrastruktur och kollektivtrafik)
Som del i arbetet med Trafikverkets inriktningsunderlag har regionerna i Regionsamverkan syd valt att 
uppdatera det positionspapper som togs fram i samband med arbetet i innevarande planperiod. Som underlag för 
detta har en systemanalys tagits fram, och med stöd i denna kan positionerna i det befintliga positionspapperet 
aktualitetsprövas och uppdateras.

Upprustning av det befintliga järnvägsnätet
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Regionen deltar aktivt i och påverkar Trafikverkets arbete för att stärka den befintliga järnvägsanläggningens 
funktion, och göra det möjligt för en större andel av person- och godstransporterna att gå på järnväg. Detta 
handlar både om att få ut den fulla potentialen i de investeringar som historiskt gjorts i järnvägsanläggningen, 
om att stärka denna ytterligare för att motsvara dagens och framtidens behov utifrån utvecklingen i befolkning 
och näringsliv i länet. Detta gäller såväl regionala transporter som transporter över länsgränserna.

Ett exempel på sådan järnvägslinje är den mellan Nässjö och Vetlanda som behöver elektrifieras. Trafikverket 
har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för elektrifieringen och berörda kommunerna är involverade. Processen i detta 
arbete behöver drivas på.

Cykelstrategi
Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den 
regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker 
cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet. 

En regional cykelstrategi som kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till 
glappet mellan fysiska investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional 
cykelstrategi tar sig an den del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den 
regionala länstransportplanens ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den fokusera 
på att ena länet kring cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhällsplanering, 
klimatpåverkan, ökad säker cykling, mobility management och liknande frågor.

Godsstrategi
En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och 
godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god 
kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor 
respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam 
kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet.

Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan 
godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den 
nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin.

Bredband
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera 
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. 
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de 
medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband.

Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator
Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i 
länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget, 
men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den 
regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas.

Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad
År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges 
möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier för 
stödfinansierad bredbandsutbyggnad.  Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala 
bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen. 
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Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin 
beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med 
utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län. 
Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta under 
2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom 
bredbandsområdet. 

Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad
Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan 
Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en 
förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv. 
Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya 
effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser.

RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en 
effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet.

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN TILLGÄNGLIG REGION

Kollektivtrafik
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det 
innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel 
och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga 
resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 
skapar utveckling och attraktivitet.

Trafikförsörjningsprogram
Av kollektivtrafiklagen följer att den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett 
trafikförsörjningsprogram ska fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov 
uppdateras. Detta regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande 
myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall en region ensam är regional 
kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. Lag (2019:950).

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska i enlighet med denna lag innehålla en redovisning av:

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund 

och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,
3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med 

funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och 

grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har 
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning 
för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela 
länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:

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

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 
hållbar utveckling.

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas vara 
klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger 
långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 
samhälle.

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.

Tillgänglig kollektivtrafik
Väl fungerande kollektivtrafik är i högsta grad avgörande för den regionala utvecklingen. En god tillgång till tåg 
och bussar möjliggör att människor kan ta sig från hemmet till arbete, studier samt kultur- och fritidsaktiviteter. 
Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela Jönköpings län. Människor 
ska kunna lita på att tåg och bussar avgår och kommer i tid.

Kollektivtrafiken behöver ha prisvärda taxor som stimulerar till ökat resande. Under det senaste året har arbetet 
med att öka resandet med kollektivtrafiken hindrats på grund av den pågående pandemin, då resandet och 
intäkterna istället nära har halverats. Region Jönköpings län har valt att upprätthålla trafiken för att minska 
trängsel samt för att människor ska kunna tas sig till arbete och studier. Ett digert arbete krävs dock för att få en 
budget i balans.

Under 2021 görs en utredning som beskriver nyttan av, samt kostnaden för en bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - 
Värnamo för att möjliggöra enkelt resande mellan de två sjukhusen i Eksjö och Värnamo. Linjen skulle även bli 
en förbindelse mellan de två kommunhuvudorterna Värnamo och Sävsjö, både för arbetsresor och studier. Detta 
är en del i att uppnå målet med att restiden mellan närliggande kommunala huvudorter ska vara som längst 60 
minuter. För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet har regionfullmäktige beslutat avsätta 25 miljoner 
kronor årligen i finansiellt tillskott. Under 2019 avsattes inga utökningsmedel till kollektivtrafiken kopplade till 
trafikförsörjningsprogrammet. Med tanke på de nya utmaningar kollektivtrafiken står inför behöver pengar satsas 
för att täcka intäktsbortfall och för att öka resandet under de närmsta åren. Region Jönköpings län behöver, 
tillsammans med RJL Tågdepån AB, ta fram en driftkalkyl för den kommande tågdepån efter 2023. 

Utveckla egna priszoner
Det måste bli mycket enklare och mer lättförståeligt för kund att lösa biljett för sin resa. Region Jönköpings län 
vill utveckla en modell med personliga zoner för att resans pris ska vara lika oberoende var invånarna reser i 
länet. Med hjälp av ny teknik som är under utveckling skapas nya lösningar för enkla och kundvänliga 
betallösningar. Regionen följer noga de projekt som pågår, bland annat i Skåne. 

Tillgänglighet för alla
Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. 
En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna använda 
ett motsvarande kort som seniorkortet. Regelverket för serviceresor ska ses över.
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Anropsstyrd trafik
För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd 
trafik. Framförallt är förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i jämförelse 
med mer tätbebyggt område. Invånare på landsbygderna i länet ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo 
och verka som i övriga länet. Om konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan det innebära att 
anropsstyrd trafik kommer att ersätta linjelagd trafik som har minskande reseunderlag.

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på nya stambanor. Detta inkluderar att vara 

en samlande roll i länet och samverka med andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en 
aktiv samarbetspartner till Trafikverket.

 Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande länstransportplan. Som stöd i 
planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om godsflöden i länet. 

 Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att implementera den nya 
statliga stödformen för bredbandsutbyggnad. 

 Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. 
Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional planering. 

 Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och 
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar. 

 Region Jönköpings län ska revidera regelverket för serviceresor.
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En smart region
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- och 
förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och strukturomvandlingar. Mod, 
handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras ledare och medarbetare. Genom 
framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och sysselsättningen är hög.
Målet omfattar nio delstrategier:
1. Förstärka näringslivets och det offentligas innovations- och förändringskraft. 
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 
3. Bidra till framgångsrika små och medelstora företag med ett högt kunskaps- och teknologiinnehåll i 

produkter och produktion.
4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass. 
5. Säkerställa en hög sysselsättning. 
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling. 
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt företagande i hela länet.
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar digitalisering och utveckling. 
9. Samverka för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

STRATEGISKT MÅL 
2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Regionala innovationsstrategin
Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett 
tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar, 
berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya 
processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade 
vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse 
och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle.

Målbild: Idéer stimuleras, valideras och förädlas till innovationer i en effektiv värdekedja, där 
främjandesystemets erbjudanden är anpassade för olika typer av innovatörer i länets näringsliv, offentliga 
sektor, akademi och civilsamhälle. 

Digitaliseringsstrategi
Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering. Region Jönköpings län är en attraktiv 
region att besöka, leva, och verka i. Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat 
Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Den regionala digitaliseringsstrategin anknyter till våra sex strategier i Region Jönköpings läns 
Regionala utvecklingsstrategi (RUS) och delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Delmål:
1. Digital kompetens: I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens.
2. Digital trygghet: I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt kan ta 

del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
3. Digital innovation: I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna 

innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
4. Digital ledning: I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling genom digitalisering.
5. Digital infrastruktur: Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, 

stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.



REGIONAL UTVECKLING

21

Skog- och trästrategierna
Skogsstrategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler 
av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och 
synliggöra skogens värden idag och i framtiden. Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när det 
gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. En revidering och uppdatering av 
Skog och trästrategin ska vara klar hösten 2021.

Skogsstrategin innehåller 6 insatser:

1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och 
skogsindustri.

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.
3. Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.
4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
6. Uppnå balans mellan skog och vilt.

Trästrategin innehåller 5 fokusområden:
1. Kompetens
2. Affärsutveckling
3. Innovation
4. Export
5. Kommunikation

Stöd inom främjandesystemet 
Region Jönköpings län bidrar till det samlade främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala 
aktörer såsom Almi Företagspartner AB, Science park-system, Ung företagsamhet och Coompanion. 
Verksamhets- och ägarbidragen skall bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Kompetens- och innovationsråden 
Kompetens- och innovationsrådens arbete handlar om verkställighet av den regionala utvecklingsstrategin och 
det ska leda till att aktuella mål i den regionala utvecklingsstrategin och dess handlingsplaner nås inom given tid. 
Fokus i råden ligger på omställningsbehov, innovation och kompetensförsörjning på kort, medellång och lång 
sikt. Råden har startats och ska utvecklas under 2021 tillsammans med det företagsfrämjande systemet, JU, 
Science Park och Science Park-systemet, Almi samt övriga aktörer inom områdena. 

Företagsklimat
Sex av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenskt Näringslivs rankning och ytterligare tre ligger på topp 100 
när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i 
hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. 
Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att 
företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. 
Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina 
företag.

Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av 
socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver 
tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.  
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och många 
företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 
teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 
vatten. 

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN SMART REGION
Smart Housing Småland
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Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år 
finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårsperiod reviderats något och är 
nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även 
efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova. Förberedelser inför detta utgör en central del 
under projektperioden.
Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar 
smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”. Pågår till och med 2023-06-30.

Vart i hela världen är världen på väg
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd såväl av den egna analysen som de analyser som 
gjorts av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. 
Det starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga 
orderingångar att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har 
med anledning av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg digital 
transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt 
när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för länets 
långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd.
Projektet Vart i hela världen är världen på väg kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovations-, och 
förändringskraft i näringslivet i Jönköpings län, bidrar till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet; framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och 
tjänster; en ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet.

Projektet Vart i hela världen är världen på väg kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en 
långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva 
företag, högt kunskaps- och teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett 
jämställt och jämlikt näringsliv präglat av mångfald. Pågår till och med 2023-02-28.

Kvalitetsledning 2.0
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag och 
organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet syftar 
också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling för 
länets företag och organisationer. Pågår till och med 2022-12-31.

Effekter på kort sikt:
Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos länets 
företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, samt 
en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande.

Effekterna på lång sikt:
De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och 
förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade 
servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. 

E-handel och logistik
Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags 
affärsmodeller. När fysiska och digitala kanaler måste kombineras på nya sätt måste också e-handel och logistik 
anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja 
utveckling av nya företag inom modern handel och logistik. vision om att Jönköpings län är ledande nationellt i 
utvecklingen av modern handel och logistik. Pågår till och med 2021-12-31.

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer som driver 

morgondagens innovation.
 Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till funktion/tjänst – 

Digitaliseringseffekt
 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus 

ökat nyföretagande och nyföretagande bland nya grupper. 
 Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska utmaningar
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 Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera kapital och etableringar
 Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings strategi 
 Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens
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En kompetent region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets och den 
offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, Genom en väl fungerande samverkan i 
länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna näringslivet akademi och utbildningssamordnare 
arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och 
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet 
Målet omfattar åtta delstrategier

 Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser.
 Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt.
 Höja den formella utbildningsnivån i länet.
 Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och 

utvecklingsmiljöer.
 Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv.
 Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.
 Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 

pågående anställning.
 Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga utbildningssamordnare 

och arbetsmarknadens parter

STRATEGISKT MÅL 
2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Regionsamverkan Sydsverige – Positionspapper
De sex regionerna i södra Sverige har antagit positionspappret – Ett enat Sydsverige – för en stark och växande 
arbetsmarknad. Dokumentet anger vad regionerna vill på området arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 
Regionsamverkan har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för kompetensförsörjning som 
de sydsvenska regionerna vill se genomförda:

 Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
 En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
 Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
 En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal

Jönköping University
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 
University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 
relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 
länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping University får 
universitetsstatus. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping University´s ansökan om att få starta en 
högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping och som stärker länets samt landets tandvård.

Folkhögskolorna
För att stärka det livslånga lärandet och demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna.
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Naturbruksgymnasierna
På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. Naturbruksskolorna ska utvecklas 
i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län 
och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 
Utöver gymnasieutbildning ska även eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som 
är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för den gröna 
näringen. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, 
organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.

Stöd till folkbildningen
Folkbildningens organisationer, studieförbund och folkhögskolor, är en resurs för länet ur flera perspektiv. 
Folkbildningens aktörer bidrar till att stärka och utveckla demokratin, gör det möjligt för människor att påverka 
sin livssituation, samt skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna 
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningens organisationer arbetar 
också för att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet. Folkbildningen är särskilt viktig för att 
stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, särskilt genom språkkurser, 
samhällsinformation och att anordna mötesplatser. De kan även bidra med bildningsaktiviteter för anställda med 
utländsk bakgrund som har behov av att stärka det svenska språket samt av att få en bättre insikt i hur det 
svenska samhället fungerar. Region Jönköpings län arbetar för att bättre ta tillvara folkhögskolors och 
studieförbunds kompetens.

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN KOMPETENT REGION
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 
ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i länet. Mycket av arbetet fokuseras på följande 
ansvarsområden:
 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens.
 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.
Sedan september 2019 har Region Jönköping drivit tre projekt och som avslutades under 2020. Det har varit 
”Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet”, ”Främja utrikesfödda kvinnors företagande” 
och ”Utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Erfarenheter och slutsatser från dessa projekt ska tas 
med in i det löpande arbetet med regional kompetensförsörjning.
Dessutom genomför samarbetsorganisationer kompetensförsörjningsprojekt över budgetåren som regionen 
medfinansierar eller handlägger. 

PÅGÅENDE VERKSAMHET
Framtidssäkrad industri
Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. Projektet 
riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher. 
Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes 
ställning på̊ arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår t.o.m. 31 december 2022.

Ett hållbart arbetsliv
En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda för den nya sjuåriga programperioden 
som startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med 
dessa erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också utveckla 
samarbetet med viktiga samverkansaktörer.

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram fungerande samverkansmodeller 

kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga 
lärandet.

 Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar.
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 Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer för validering.
 Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av kommunala lärcentra som möjliggörare av det 

livslånga lärandet.
 Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den gröna sektorn i länet.
 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala ska tas fram.
 En skolplan för de egna folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram.
 Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet 

ska tillvaratas.

Uppdrag på längre sikt
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 
ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. I enlighet med den nationella strategin för regional 
utveckling vill regionen arbeta för en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi vill 
stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka 
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska också arbeta för att öka övergången till arbete bland 
kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlätta unga kvinnors och mäns etablering i 
arbetslivet och deltagande i utbildning.

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär också ett fokus på följande ansvarsområden:

 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens.
 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal 

vuxenutbildning.
 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.

Pågående uppdrag
Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade 
livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region 
Jönköpings län.

Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns medarbetare/chefer.
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En global Region 
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen skapar 
förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion
Exportmarknaden är central för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt hållbara 
utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens internationalisering- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet
Målet omfattar 8 delstrategier

 Positionera länet på den internationella kartan.
 Stödja företagens internationaliserings- och exportambitioner.
 Utveckla länets förmåga och attraktivitet för att ta emot direktinvesteringar och nyetableringar.
 Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning.
 Utöka och utveckla kompetens- och arbetsmarknadsregionen.
 Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder.
 Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.
 Samverka för samhandling inom internationalisering.

STRATEGISKT MÅL 
2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län 

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT
Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv
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. Detta är bakgrunden till 
Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att Region Jönköpings läns 
internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region Jönköpings läns olika 
verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för länet vad gäller EU-
finansiering och projektstöd. 

Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den 
regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom 
utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.  

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN KOMPETENT REGION
Brysselkontor
Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten driver 
Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. Verksamheten 
planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala utvecklingsstrategier. 

Europa Direkt
Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är EU-
kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Uppgiften är att 
sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten. 

Assembly och Europeans Regions (AER)
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of Europeans Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 
politisk representation.



REGIONAL UTVECKLING

28

PÅGÅENDE VERKSAMHET
Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027
EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de 
fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s 
strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län 
tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län. Ny 
programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario att två 
perioder löper parallellt under delar av 2021. EU:s sektorsprogram (Horisont, Erasmus, Digitala Europa m.fl.) 
kan användas för att skala upp satsningar som utförs med EU:s strukturfonder. När aktiviteter knyts till 
målsättningar i regionala strategier och/eller när aktiviteter syftar till att positionera regionala innovationsmiljöer 
till europeisk samverkan, finns goda förutsättningar för att öka antalet utvecklingsprojekt som medfinansieras 
från EU:s sektorsprogram och på så sätt bredda det regionala utvecklingskapitalet. Region Jönköpings län  
samordnar programmeringsprocessen gällande Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt framtagandet av 
regional handlingsplan gällande Europeiska Socialfonden för NUTS 2- området Småland och Öarna. 

Stöd till Grants Office
Som ett led i att bättre ta tillvara de resurser som EU erbjuder och att öka nyttjandet av EU-medel i länet stödjer 
Region Jönköpings län till och med 2021 etablerandet av ett Grants Office på Jönköping University. Med 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin ökar detta initiativ på sikt möjligheten att mobilisera och söka 
medel framförallt ur EU:s sektorsprogram.

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt perspektiv inom samtliga områden i den 

regionala utvecklingsstrategin
 Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa programperiod för EU:s  

sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet. 
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Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala 
utvecklingsstrategin
Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive RUS sker 
inom budgeten för Region Jönköpings län. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade 
insatser som bidrar till tillväxt och utveckling avsätts 2021 egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner kr. 

Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av 
förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med 
syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala 
strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent för att genomföra projekt som bidrar till att 
uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas mellan olika projektstöd, företagsstöd och 
till kommersiell service. Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till områden av strategisk 
kapacitetshöjande betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2021 beräknas till 65 miljoner kronor och 
anslaget som kan betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna finansieras från olika källor 
som t.ex. EU:s strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det finns enligt regeringens 
villkorsbeslut kring regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med hållbarhetsintegrering i det 
regionala tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya programperiod finns krav från 
EU-kommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt mål 2 Ett grönare och 
koldioxidsnålare Europa 2021-2027. 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka EU-
medel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala 
utvecklingsarbetet.

Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En särskild 
finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under början av 2021. 
Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade 
projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av insatser 
finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som övergripande 
uppföljning av bemyndigande och anslag. 

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län skall påbörja arbetet med att utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering 

med fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå.

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
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.

Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 
funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder 
och tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som 
övergripande indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 
kommunerna.

PRIORITERADE UPPDRAG 
 Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet
 Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi.
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Utbildning och kultur 
Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter                                                                                            
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 
till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 
vägledande för organisationens beslut och handlande

Utbildning

Naturbruksskolorna
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Detta sker genom utvecklingsrådet för 
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksskolorna har 
goda förutsättningar att vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala 
målen och Sveriges miljömål. 

Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.

Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor inkluderas i det sociala och politiska livet. 
Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en 
öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är 
bredare än målgruppen för vuxenutbildningen.

Verksamheten kan utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors handlingskraft, 
fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. Folkhögskolorna kan snabbt 
och anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar. 
Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att möta 
människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet. 

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

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

Uppdrag/mål - Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 
regionen/för regionen
Systemmätetal Mätmetod Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019
Antal antagna i förhållande till
antal elever som slutar                         Statistik  3,0% nytt mått 2020 nytt mått 2020
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årskurs 9 i länet 
(Naturbruksskolorna)

Aktiviteter 
 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
 Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 

djurhälsa och djurvälfärd. 
 Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer
 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram.
  

Uppdrag/mål - Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på 
olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas.
Systemmätetal Mätmetod Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019

Sökande per utbildningsplats              Statistik ≥ 2,0 2,0 2,3
(Folkhögskolorna) 

Aktiviteter 
 Tillsammans med aktörerna i kompetens- och innovationsråden identifiera vilken roll folkhögskolorna i 

Region Jönköpings läns regi kan fylla för att ytterligare bidra till det livslånga lärandet
 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram

Kultur
Kulturverksamheterna ska långsiktigt planera och agera enligt den regionala utvecklingsstrategin, de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen samt aktivt arbeta med kulturplanens och den regionala biblioteksplanens 
genomförande. Det ska finnas ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och 
spets i länet. I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden 
ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog

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

Framgångsfaktor Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet 
skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.

Uppdrag/mål - Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Publik Smålands Musik och Teater-       Statistik                     ≥ 70 000                                   70 121                       61 136
Publik vid föreställningar för  
barn och ungdom 

Statistik                     ≥ 25 000 24 968     29 672

Publik Smålands Musik o Teater-           Statistik                     ≥ 30 000 30 111             24 987
utanför Kulturhuset Spira

Betalande Publik Smålands Musik 
och Teater  (nytt mått 2020)                    Statistik     ≥ 70 000                                                         
Varav Kulturhuset Spira/Jönköpings 
kommun                                     

  

Varav Övriga länet     
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Aktiviteter
 Aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och utveckla internationell 

samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens och 
bildningens möjligheter och utveckling.

 Aktivt utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.

 Aktivt stödja och med hjälp av riktad kunskap främja kulturell verksamhet av god kvalitet i hela länet.
 Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och 

bildning
 Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för god hälsa.
 Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde.
 Främja interkulturella möten.
 Vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga 

utövarna.
 Utveckla de regionala biblioteksverksamheterna.

Aktiviteter till Smålands Musik och Teater
 Vara professionell scenkonstinstitution och ett nav för scenkonsten.
 Producera och/eller arrangera ett varierat utbud av musik, teater och dans av hög kvalitet med både 

spets och bredd för barn, ungdomar och vuxna.
 Bedriva turnéverksamhet främst i länets 13 kommuner samt, vid möjlighet, på den nationella och 

internationella kulturarenan.

Uppdrag/mål - Ökad närvaro i länets samtliga kommuner
Systemmätetal Mätmetod       Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Antal samverkansavtal med kommuner         13 Nytt mätetal 2020      Nytt mätetal 2020

Aktiviteter 
 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik.

Uppdrag/mål - Det ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och 
kulturupplevelser 
Aktiviteter till kultur och utveckling

 Stärka barn och ungas, samt personer med funktionsvariationers, möjlighet att ta del av och skapa kultur 
i Jönköpings län.

 Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete och 
samverkan med länets kulturskolor.

 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer.
 Utveckla verksamheterna inom kulturens förmåga att initiera, stödja och genomföra publika 

arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans i hela länet.

Aktiviteter till Smålands Musik och Teater
 Aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i 

Kulturhuset Spira. 
 Samverkan i olika former med det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik och teater ska vara en 

viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och ny publik. 
 Komplettera de egna produktionerna med gästspel och samarbete med externa arrangörer. 
 I kulturhuset Spira bedriva konferensverksamhet där kulturinslag kan inkluderas.

Uppdrag/mål - Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet
Aktiviteter 

 Aktivt arbeta med att utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan med det 
fria kulturlivet.

 Skapa bättre förutsättningar för de ideella kulturaktörerna i länet. 

Uppdrag/mål - Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
Aktiviteter
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 Skapa bättre förutsättningar och utveckla möjligheterna för professionella författare och verksamheter 
som arbetar med dessa.

 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela länet.

Museiverksamhet
Verksamheterna baseras på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål 
som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museerna ska arbeta för 
att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar 
finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella 
målen för kulturmiljöarbetet.  
Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 
historia, nutid och framtid. Museet ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad 
omfattning och i nya sammanhang. Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och 
Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum.  Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens 
innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

Uppdrag/mål - Det ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och 
kulturupplevelser 
Aktiviteter till Museiverksamheten

 Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga och 
satsningar på samtidskonst.

 Bevaka, tillgängliggöra och stärka samtidskonsten i länet.

Perspektiv: Process produktion
Utveckla värdeskapande processer 
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 
att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter. 

Utbildning

Strategiska mål - Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 
godkänd examen inom tre år. 

Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Uppdrag/mål Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Systemmätetal         Mätmetod Mål 2021            Resultat 2018   Resultat 2019
Andel elever på naturbruksprogrammet 
som slutför sin utbildning med godkänd       Statistik 90 % 76 % 87 %
examen
Andel deltagare som slutför kurs inom         Statistik 85 % 94 % 90 %
folkhögskolan - könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga)

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättrar verksamheten och skapa innovationer                                                                             
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet 
och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som 
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kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare 
medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet

Utbildning

Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess 
långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det 
ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till 
det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete 
med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till 
reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling. 
Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla 
djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med 
lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla 
djurhållningen. Stora Segerstad ska kunna erbjuda utbildning inom både konventionellt och ekologiskt jord- och 
skogsbruk. Under planperioden ska båda naturbruksgymnasierna kunna producera ekologiska produkter.
Naturbruksskolornas förutsättningar till förädlingsprocesser behöver utredas vidare i syfte att säkerställa 
matleverans till Region Jönköpings läns sjukhus i händelse av kris eller katastrof. 

Strategiska mål - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling.

Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver 
utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. 

Uppdrag/mål Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 
försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel 
och ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Aktiviteter 
 Naturbruksskolornas förutsättningar att bidra med mat till kök och restauranger i Region Jönköpings 

läns verksamheter vid händelse av kris eller katastrof utreds vidare.
 Naturbruksskolorna arbetar aktivt med att utveckla miljöer och sprida kunskap som syftar till att länet 

ska nå de globala målen och de svenska miljömålen.
 Naturbruksskolorna bidrar till att sprida kunskap om de gröna näringarnas potential när det gäller 

fossilfria råvaror baserade på bioråvara, green tech och ett hållbart skogsbruks funktion som kolsänka. 

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet
Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för 
hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet 
och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas 
och organisationens samlade kompetens och mångfald

Strategiska mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 
Ekonomi i balans ANA nämnden Ekonomisystem Inte överstiga budget 

 
+ 13,2 mnkr +7,1 mnkr 
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Länstrafiken
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 
Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 
skapar utveckling och attraktivitet.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.

Kollektivtrafikövergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet.

Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping.

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

Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och 
de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om 
ett järnvägsnät med hög kvalitet. 

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras. Trafikverket har slutfört en 
åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade.

För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett projekt drivits med Region Halland under 
tre år. Projektet avslutas 2020 och kommer att utvärderas under 2021.  

Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 
funktionsnedsättning.

För 2021 föreslås ingen höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt boende föreslås 
vara oförändrade. 
Antal resor(tusental) Plan 

2021
Resultat 
2018

Resultat 
2019
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Sjukresor Oför 133 124
Färdtjänstresor Oför 536 568
Närtrafik Oför 23 23

Totalt antal serviceresor Oför 692 715

Resursförstärkning
På grund av Corona pandemin har biljettintäkterna minskat med anledningen av rekommendationen från 
Folkhälsomyndigheten att undvika kollektivtrafik om det inte är nödvändigt samt Arbetsmiljöverkets bedömning 
att förarna inte få komma i kontakt med resenärerna, vilket medför gör att det ej är möjligt att sälja eller visera 
biljetter ombord. Arbetsmiljöverket har meddelat att nuvarande beslut kan gälla fram till november 2021. För att 
minska trängseln på bussarna har neddragningar undvikts i linjetrafiken. Med bedömningen finns risk att 
Länstrafikens intäkter på biljettsidan, oavsett en indexuppräkning av taxorna kan innebära ett underskott för 
2021. Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att stärka kollektivtrafiken i 
landet. Regionen räknar med att få del av dessa statliga medel och därmed täcka ett eventuellt biljettbortfall pga. 
pandemin. 

Med den bakgrunden och de mål som finns i Trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande kommer det att 
kräva betydande resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. 
En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt 
resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår 
och flerårsplan. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2020 resursförstärkningar på 
drygt 150 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis 
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. Utökningar kan 
innebära svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 procent i trafikförsörjningsprogrammet. Målet för 
2021 är 60 procent.

I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer 
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 
utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt 
anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå tillförs en årlig resursförstärkning 2021-2023 om 25 miljoner kronor 
per år. För att komma i fas med beslutade resursförstärkningar enligt nuvarande trafikförsörjningsprogram 
avsätts ytterligare 25 miljoner kronor för 2022. Under 2021 kommer beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram 
fram till 2035 fastställas av regionfullmäktige.

2020 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2021 och framåt för den allmänna 
kollektivtrafiken innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande 2 procent behöver göras 
vid tidtabellsskiftet i december 2020. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i balans. 
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.

Under 2021 kommer reseprodukter att lanseras utifrån det nya biljett - och betalsystemet. För att öka resandet på 
sikt behöver reseprodukterna vara utformade så de passar flera olika resenärers behov. Resenärer som reser ofta 
ska premieras, men även sällanresenärer ska ha reseprodukter som attraktiva och anpassade efter resebehovet.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter                                                                                            
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 
till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 
vägledande för organisationens beslut och handlande

Strategiska mål - Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för 
hållbar utveckling
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Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Andel nöjda kvinnor och 
män-index (NKI)l

Kollektivtrafik 
barometern

Allmän trafik   
- alla länsbor 55 % 52%  50 %
- resenärer 65 % 63%  59 %
- prisvärdhet 50 % 44%  42 %  
Serviceresor ANBARO 85 % 81 %  79 %  

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95% Nytt mått 2020 Nytt mått 2020

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process produktion
Utveckla värdeskapande processer                                                                                      
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 
att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter

Strategiskt mål - Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Antal resor

Antal påstigande/mil 
(regional trafik)

Biljettsystem

Biljettsystem

Resande 22,7 
miljoner totalt*

9,2

22,6 miljoner 

9,5 

 22,1miljoner 

9,0  

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

Perspektiv Ekonomi
Leder för hållbarhet
Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för 
hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet 
och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas 
och organisationens samlade kompetens och mångfald

Subventioneringsgrad av taxor inom länstrafiken
Sedan målet om skattesubventionsgrad inom kollektivtrafiken sattes till 50 procent har de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats. I dag följs inte det uttalade målet. Region Jönköpings län behöver se över målet för 
subventioneringsgraden av taxorna inom Länstrafiken till det kommande trafikförsörjningsprogrammet.



REGIONAL UTVECKLING

38

Strategiskt mål - God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Ekonomi i balans 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor)

Skattesubventions- 
grad allmän trafik

Ekonomisystem

Planeringssystem

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Inte öka mer än index

60 %

+0,6miljoner kr  

17:15 kr 

61 %    

-7,3 miljoner kr  

 21:38 kr  

61 %   

Aktiviteter 
 Se över måltalet för subventionsgraden av taxorna inom Länstrafiken inför det kommande 

trafikförsörjningsprogrammet



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

1

Folkhälsa och sjukvård
Målet med hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos länets invånare 
och en bättre och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag 
behöver.

POLITISK SAMMANFATTNING  
Målet för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är att länsinvånarna ska erbjudas en behovsanpassad 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är jämlik och jämställd, har hög patientsäkerhet och hög tillgänglighet 
samt uppvisar kliniska resultat i toppnivå. 
En behovsanpassad hälso- och sjukvård som är personcentrerad innebär att vården ska ges med hänsyn till den 
enskilda patientens behov, där vården är samordnad och präglas av kontinuitet och patienten känner tillit till 
vården. En hälso- och sjukvård av hög kvalitet baseras på bästa tillgängliga evidensbaserade kunskap. Med en 
jämlik vård ska alla erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med ett gott bemötande, oavsett kön, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort, 
utbildning och ekonomi. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god uppväxt och 
hälsa samt erbjudas vård på lika villkor. En vård som är tillgänglig i alla delar av länet innebär bland annat att 
den är lätt att komma i kontakt med och att vården ges i rimlig tid. Detta mål förpliktigar och ställer krav på att 
Region Jönköpings län kontinuerligt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare och har tillgång till 
medarbetare och ledarskap som målmedvetet arbetar för att uppnå detta i samskapande med patienten. För att 
säkra tillgång på god, sammanhållen och högkvalitativ vård i hela regionen fortsätter Region Jönköpings län 
utvecklingen på regionens tre akutsjukhus. 
Arbetet med att förbättra vården för patienter med stora vårdbehov eller kroniska sjukdomar fortsätter att 
prioriteras och det preventiva folkhälsoarbetet systematiseras för att utjämna folkhälsoskillnader och arbetas med 
mer målinriktat 

År 2020 har präglats av coronapandemin där medarbetare och ledarskap inom Region Jönköpings län på ett 
utomordentligt sätt ställt om hela hälso- och sjukvården i syfte att erbjuda en smittsäker och patientsäker vård. 
Hela Sverige och världen har påverkats och det är fortfarande inte säkert hur smittspridningen kommer att 
utvecklas i Sverige eller utomlands. Detta skapar en osäkerhet kring ekonomin och kring skatteunderlaget för 
Region Jönköpings län. Satsningarna i budgeten utgår ifrån SKR´s skatteprognos och regeringens och 
samarbetspartiernas utannonserade statsbidrag.

Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region 
Jönköpings län. Nu står Region Jönköpings län inför uppgiften att ge länsinvånare som har fått sin vård 
uppskjuten, den vård som de är i behov av. En stor satsning genomförs 2021 och 2022 för att möta de uppdämda 
vårdbehoven och den uppskjutna vården för att säkerställa tillgängligheten till hälso- och sjukvården i länet. 
Arbetet med den uppskjutna vården påbörjades under hösten 2020 och kommer att arbetas med systematiskt 
under 2021, där planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna. 
Det är viktigt att medarbetarnas arbetsmiljö beaktas inom berörda verksamheter. Samordningen av den 
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uppskjutna vården inom Region Jönköpings läns kommer att ske på länets tre akutsjukhus och inom sydöstra 
sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.

Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på i syfte att erbjuda bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård. Tillsammansbilden utgår ifrån detta och Region Jönköpings län har under lång tid arbetat 
utifrån den. Tillsammansbilden symboliserar samhället utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Perspektiv 
som utgår ifrån vardagslivet, stöd för kropp och själ, primärvården och specialiserad sjukhusvård. Fokus ska vara 
att få vardagslivet att fungera, att det finns stöd för kropp och själ så att primärvård och sjukhusvård undviks så 
långt som möjligt. De stora kostnaderna ligger i sjukhusvården och här krävs det en förskjutning i vårt sätt att 
arbeta och tänka kring hälsa. Ett systematiskt arbetssätt behövs för det preventiva folkhälsoarbetet för att 
undvika utveckling av sjukdom senare i livet. Region Jönköpings län behöver förbättra vården för personer med 
kronisk sjukdom så att de är så friska som möjligt och upplever en bra livskvalité.

Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära 
vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är 
viktiga verktyg för att transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av 
förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt. I planen för ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov av hälso- och sjukvård 2020-2030” beskrivs strategier som är framtagna utifrån invånarperspektiv och 
behov. Strategierna är vägledande i det fortsatta arbetet med att möta och utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård. Under 2021 påbörjas arbetet med att implementera strategiernas innehåll. 

Region Jönköpings län genomför under 2021-2023 en kraftfull satsning på primärvården och den nära vården där 
målet är en samordning och kontinuitet av vårdinsatser, ökad tillgänglighet och ökad delaktighet där patientens 
ställning stärks. Införandet av patientkontrakt fortsätter. En stark primärvård främjar en jämlik hälsa och kräver 
en god bemanning av primärvården. De psykosociala teamen och rehabiliteringsteamen förstärks inom 
primärvården. Läkarmedverkan inom kommunernas särskilda boenden förstärks. Digitaliseringen inom vården 
ska säkerställa tillgången till en god och nära vård i hela länet i syfte att leda till en ökad tillgänglighet, jämlikhet 
och effektivitet. De nya digitala tjänsterna inom vården behöver fortsätta att utvecklas och utvecklingen av dessa 
är viktig för att stärka vården inom hela länet och specifikt på glesbygden. Utvecklingen av nya kontaktvägar via 
videosamtal, distanskonsultationer, hemmonitorering där patienter själva kan rapportera information till vården 
fortsätter.

Arbetet med att införa patientkontrakt inom Region Jönköpings län fortsätter för att främja arbetet med 
samordning och kontinuitet i vården med en sammanhållen överenskommelse över patientens samtliga 
vårdinsatser. En satsning sker på införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att patienter och närstående ska uppleva en mer förutsägbar, 
välorganiserad och personcentrerad process oavsett var i vårdkedjan man befinner sig, under utredning, 
behandling, uppföljning eller rehabilitering.

Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället avseende till exempel kön, etnisk 
tillhörighet, utbildningsnivå, geografi och olika socioekonomiska grupper. För att uppnå en bättre folkhälsa ska 
Region Jönköpings län aktivt stödja människor i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa. Större hänsyn 
måste tas till socioekonomiska förutsättningar i de olika upptagningsområdena med en nära och trygg vård som 
ska vara tillgänglig. Ett aktivt arbete behövs för att utjämna dessa hälsoskillnader. Det preventiva 
folkhälsoarbetet intensifieras under planperioden och ska ha ett livscykelperspektiv, från den gravida mamman 
till den äldre individen som tar sitt sista andetag. Systematiskt hälsofrämjande arbetssätt leder till ett ökat 
välbefinnande och i kombination med ökad utbildningsnivå kan skillnader i ohälsa utjämnas. För att minska 
hälsoskillnaderna i länet och förbättra folkhälsan behöver samarbetet mellan hälso- och sjukvården, länets 
kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, frivilligorganisationer, idrottsföreningar med flera fortsätta att 
stärkas. 

Effekterna av att äldre har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under coronapandemin har lett till 
att flera äldre mist sina vardagliga sociala interaktioner. Långvarig avsaknad av sociala aktiviteter kan leda till 
ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med 
att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Projekt skapas med fördel med frivilligorganisationer och 
pensionärsföreningar för att minska den ofrivilliga ensamheten och i syfte att förbättra den psykiska hälsan hos 
äldre.

Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas somatiska och psykiska hälsa intensifieras under 
2021 där riktade insatser krävs för att utjämna de påverkbara skillnader som finns relaterat till uppväxtvillkor 
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och socioekonomi. Den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga är ett samhällsproblem som behöver hanteras 
kraftfullt där olika aktörer som finns runt barnet som mår dåligt behöver samverka och samarbeta och utgå ifrån 
”Vad är bäst för barnet och familjen för att erhålla bra uppväxtvillkor”. Ett kraftfullt agerande i tidig ålder kan 
leda till en meningsfull skolgång och uppväxt och i slutändan en samhällsvinst. 

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har dock ökat markant under flera år. Antalet barn som 
behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning 
ökar. Region Jönköpings län genomför en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten 
av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och 
ungdomshälsan, där barn och ungdomshälsans uppdrag utökas. Arbetet med ”En väg in” fortsätter och utvecklas 
under 2021. Allt i syfte att förbättra tillgängligheten med målet att ge barn och unga en god hälsa.

En flerårig satsning på att stärka cancervården påbörjas under 2021. Arbetet med att erbjuda en jämlik 
cancervård inom länet och i landet förstärks via de standardiserade vårdförloppen för att öka tillgängligheten. 
Utvecklingen av att erbjuda avancerade läkemedelsbehandlingar personcentrerat i hemmet eller på länets tre 
sjukhus fortsätter. En satsning görs på att införa organiserad prostatacancertestning i projektform i länet.
 
Satsning sker på den specialiserade palliativa vården och verksamheten för specialiserad sjukvård i hemmet 
utvecklas. En utredning görs ihop med länets kommuner kring hur den specialiserade palliativa vården kan 
utformas och nya specialiserade vårdplatser skapas på länets tre akutsjukhus. 

Ett arbete pågår med att starta upp en ny tandläkarutbildning på Jönköping University och här startar en satsning 
2021 med att rekrytera akademisk kompetens till den planerade tandläkarutbildningen för att möta det 
forsknings- och handledarbehov som kommer att uppstå. 

Inom Region Jönköpings län har det skett förändringar kring hur den geriatriska vården är organiserad. Detta 
kommer nu att utredas i syfte att erbjuda en jämlik geriatrisk vård.
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Bild: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 
upp, leva och åldras på. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
Jönköpings län hade Sveriges första konstaterade fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020 
konstaterades att Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive sjukvården i stor 
utsträckning. Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt och krävde en omställning av både 
primärvården och specialistsjukvården. Stor del av de aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och 
verksamhetsplan för 2020 fick pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021. 
Samtidigt har det införts många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort 
ansvar för sin hälsa och vi vill fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har tagit ett större ansvar 
för samverkan med kommunerna än tidigare och utvecklat nya arbetssätt för uppföljning på de särskilda 
boendena. De digitala besöken har ökat snabbt både i primärvården och specialistsjukvården. Detta är några 
exempel på hur införandet av den nära vården har tagit fart.

Kvalitet är Region Jönköpings läns strategi. Hälso- och sjukvårdens budget för 2021 motsvarar närmare 10 
miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande 
verksamhet. På detta sätt frigöra arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden. 

En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i befolkningens hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål att 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt 
och självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att 
främja hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika 
samhällsaktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksam-
heterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till 
arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa.

Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som prioriteringsgrund för 
kommunsamverkan. 

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är 
antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av handlingsplanen var planerad att ske 
under 2020, men sker istället 2021 med anledning av coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska 
mål med sikte på år 2025 och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år:
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning

1. Statistik och analys 
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi 
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4. Förbättringsarbete och forskning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt 

5. Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet

6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning 
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa

God hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården ska vara:
 personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och 

värderingar
 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som hen har 

behov av
 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån behov
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 säker, trygg och med kontinuitet – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den 

personal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga
 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att 

vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 
kostnadseffektiva åtgärder.      Källa: Socialstyrelsen 

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 
En plan är framtagen under 2020 för hur vi tillsammans möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen 
tar sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram till 2030.   

I planen beskrivs sex övergripande strategier
1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen
2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård 
3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finna tillgänglig 

när den behövs 
5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse 
6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 

tillsammans. 

Under planperioden kommer det genomföras utvecklingsarbeten där verksamheter får stor frihet och mandat att 
driva och utveckla sin verksamhet utifrån planen för framtiden hälso- och sjukvård. Syftet är att transformera 
arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.  

Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter 
framtidens hälso- och sjukvård. Huvuddelen av 
invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper 
verksamheter i hela samhället; främst Region Jönköpings 
län och även kommunerna och civilsamhället. Region 
Jönköpings län ska stödja det förebyggande arbetet. 
Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga 
fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för 
befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som 
skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och 
närståendes förmåga är en mycket viktig del.  

Den nära vården: 
 är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och 

förmåga att hantera sin sjukdom 
 skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare               
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 arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms 
 är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård
 är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget 

före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja
 har vårdcentralen som bas 
 använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov 
 innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten

Primärvård 
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. 
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och 
oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering 
och uppföljning. 

Vårdcentralens uppgift är att:
 bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen 
 arbeta aktivt med hälsa och erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal
 lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att stärka 

invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa
 vara vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov. Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt 

vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och 
närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan 
hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas

 aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den 
vårdcentralen kan erbjuda

 särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna och äldre 
personer

 erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer. 
Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att 
de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre 
invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och 
invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av 
patientgrupper. 

Genom förstärkningen som görs finns möjlighet till en ökad bemanning på vårdcentralen, utökning av 
rehabiliteringsresurser, psykosociala team och det ger möjlighet att förstärka primärvårdens roll inom Nära Vård. 
Förstärkningen ökar också läkartäthet, patientsäkerhet, ökad kontinuitet och förbättrar medarbetarnas 
arbetsmiljö. 

I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region Jönköpings läns mål, 
vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och 
revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan. 

Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på 
bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård. 

För att bibehålla och utveckla tre välfungerande akutsjukhus är det nödvändigt att fokusera på:  
 primärvården är basen för länets hälso- och sjukvård
 att sjukvården fördelas med bredd- och spetskompetens på tre sjukhus 
 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor
 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler
 bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist
 främja god samverkan i hela systemet
 antal vårdplatser ska utgå från vårdbehov
 vara en lärande organisation



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

7

Region Jönköpings län strävar efter att operationer, undersökningar och behandlingar ska erbjudas nära patienten 
så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras, och 
det kan finnas ett behov att viss befintlig verksamhet behöver omfördelas till att vara centraliserade till något av 
länsdelssjukhusen. Uppstart av ny verksamhet kan ske i Värnamo, Eksjö och Jönköping. 
Under 2021 redovisas uppdraget om hur tre akutsjukhus garanteras på lång sikt.

Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas uppdrag i alla tre 
upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga länskliniker. Inriktningen är fast 
bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och den nära vården i alla regiondelar.

Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 
län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. Under kommande år utvecklas 
ögonsjukvården inom vårdval där samtliga vårdgivare tar ansvar för utbildning och jourverksamhet inom Region 
Jönköpings län. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till 
budget och verksamhetsplan. Något ytterligare vårdval planeras inte att införas under mandatperioden.

Tandvård
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett övergripande 
ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför den.
Folktandvården ska svara för: 
 regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år 
 specialisttandvård för vuxna
 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer lämpligt.

Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. Allmäntandvård för vuxna finansieras av 
patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av 
barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård. 

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan. Tre 
strategigrupper inom områdena barn och ungdomar, psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att 
omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att på 
bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska 
ges nära hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt. 
Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital 
utveckling kräver nya samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan 
utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från frågan Vad är 
bäst för ”Esther”?1 

Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden:
 vi utgår från patientens/brukarens behov.
 vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser
 vi bemöter varandra med respekt och visar tillit vi lär av varandra 

och tar tillvara varandras kompetens    

Bild: Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner för samråd och inriktningsbeslut i 
frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.

1 ”Esther” är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och specialistsjukvården. ”Esther” är en symbolisk person 
med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. 
”Esther” finns numera som ett globalt nätverk med knutpunkter ibland annat England och Singapore.    
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Utöver dessa finns grupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning, e-hälsa, rehabilitering samt en styrgrupp för 
hjälpmedelsverksamheten. 

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Familjecentraler, barn och ungdomshälsan, 
barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är 
exempel på områden där samverkan sker. Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, 
vårdcentraler och kommuner ihop med patienter och närstående. Trygg och säker vård och omsorg är ett tydligt 
exempel på hur alla parter arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en annan 
viktig del som sker i samverkan. Andra områden där det finns ett nära samarbete med kommunerna är 
beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning, sprutbytesmottagning och arbete kring våld i nära 
relationer. Detta arbete leds av strategigrupp psykiatri och missbruk.

Region Jönköpings län kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med 
länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och 
detta har Region Jönköpings län i beaktande.

Tillsammans - varje dag lite bättre 
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 
och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot 
gemensamma mål, oavsett verksamhet. Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna i Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 

Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente, 
regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att: 
 tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård
 främja och bidra till invånarnas hälsa
 främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen
 solidariskt hjälpa varandra

Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom sjukvårdsregionen. Nämnden kan 
även hantera samverkansfrågor inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och 
dialog med statliga myndigheter.

Regionsjukvårdsledningen bereder Samverkansnämndens ärenden och verkställer nämndens beslut genom 
direktiv till sjukvårdsregionala verksamheter och respektive region. Regionsjukvårdsledningen följer upp 
kvalitet, produktion och ekonomi. 

En stor del av den sjukvårdsregionala samverkan sker i regionala programområden. Programområdena ska 
konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften och verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv 
vård i hela sjukvårdsregionen. De regionala programområdena stöds av fyra kunskapsråd med företrädare för 
regionernas sjukvårdsledningar. I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 
till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 
vägledande för organisationens beslut och handlande. 

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under medborgare och 
kundperspektivet:
Strategi 1 – Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i 
vardagen. 
Strategi 2 – Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
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STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter 

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Patienttillfredsställelse Nationell 

patientenkät 
Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett

PV 79,8 %
SVF 78,6%
Rehabilitering 84,4%

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis

Hälso- och sjukvårds-
barometern

90 % 87 % 92 %

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region

Hälso- och sjukvårds-
barometern

75 % 74 % 76 %

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar

Nationella väntetids-
databasen

90 % Nytt mått Totalt 83%, varav 
kvinnor 82,2% och 
män 83,7 %

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

Nationella 
väntetids-
databasen

80 % Totalt 70 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 %

Totalt 75,6%, varav 
kvinnor 76,6% och 
män 74,2 %

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar

Nationella 
väntetids-
databasen

80 % Totalt 72 %, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4%

Totalt 72,1 %, varav
kvinnor 73,4 % och
män 70,6 %

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum

Diver 90 % Totalt 69 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6%

Totalt 69,4 %, varav
kvinnor 72,6 % och
män 65,4 %

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter

80% 74 % 73%

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar. 
Införandet av nya angreppssätt syftar till att fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för 
människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och närstående i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med god kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, 
valmöjligheter och stöd för egenvård.

Alla invånare har rätt till god och jämlik vård utifrån behov oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är 
en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån 
personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. Region Jönköpings 
län styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras. 

Personcentrerad vård 
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region Jönköpings län 
strävar efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. En viktig 
framgångsfaktor är den personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där individens 
berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.
Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt 
med vårdgivare. Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en god 
personcentrerad vård.
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Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras närstående 
fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande 
bibliotek och självhjälpsgrupper. Lärcaféer är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande 
patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån egna behov och resurser. En 
särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige 
uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, 
nuvarande och framtida patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller 
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta att utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningar och brukarråd.
 Fortsätta att utveckla mötesplatser och hälsocaféer regelbundet återkommande och i alla tre länsdelar

Etik, existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala 
och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de 
existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process i sin helhet. All vårdpersonal bör 
därför kunna ge grundläggande existentiellt stöd. Existentiell hälsa ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda 
folkhälsoarbetet.

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för patientens vårdupplevelse. Varje mänskligt möte 
ger uttryck för värderingar och olika människosyn. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra 
bemötande som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde. Reflektion 
över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors 
beroende och sårbarhet vid liv. 

Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat lagstiftning, i riksdagens prioriteringsbeslut och i det synsätt 
som företräds av WHO och FN utgör en etisk plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar 
av Region Jönköpings läns program för social hållbarhet. Här inryms också det viktiga arbetet med jämlik vård 
och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

På enskilda arbetsplatser utgör etikarbetet ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs. 
Det centrala etikrådet har uppdraget att övergripande initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat 
genom att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda, främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet, samt ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården, samt via 

självhjälpsgrupper och lärcaféer. Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s 
internationella folkhälsoundersökningar. 

 Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna 
ökar förutsättningarna att möta patienters behov. 

Tillgänglig vård 
Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att skapa 
förtroende hos invånarna. Region Jönköpings län har under många år varit i topp när det gäller tillgänglighet i 
Sverige. Pandemin under 2020 har inneburit en historiskt svår påfrestning på hälso- och sjukvården och dess 
personal. Nu står regionen inför uppgiften att ge människor som har fått sin vård uppskjuten den vård de 
behöver. Region Jönköpings län genomför därför en stor satsning för att möta det uppdämda behovet. Satsningen 
berör stora delar av vårdsystemet. 

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som en integrerad 
del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur tillgängligheten till 1177 kan 
förbättras, testning av digitala triageringsverktyg, eventuell förstärkning av bemanningen och vart 1177 bäst 
organiseras inom Region Jönköpings län.
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Vårdcentralerna är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna 
när de har behov av hälso- och sjukvård. Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region 
Jönköpings län är vårdcentralernas arbete avgörande för att stärka patienternas möjlighet att leva ett bra liv i sin 
hemmiljö med så litet behov av sjukhusvård som möjligt.  

Vårdcentralerna ska anpassa och vid behov öka sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt 
öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på 
vårdcentralen.

Den digitala vården utvecklas snabbt och det är viktigt för vårdkvalitet och effektivitet att länets vårdcentraler 
jobbar med att fånga upp sina listade patienters digitala behov. Detta innebär ett arbete för att styra kontakterna 
mot den listade vårdcentralen. Allt för att effektivisera för vården och patienten. Satsningar på utökad 
digitalisering beskrivs under framgångsfaktorn Sveriges bästa digitala vård. Sidan XX

Genom att förtydliga vårdcentralernas uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma arbetssätt och 
förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans 
dagtid och kvällar. Närakut bedrivs på vårdcentralen dagtid och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid. 

Vårdcentralerna behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter med 
stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska, fast 
läkarkontakt och särskilda kontaktvägar. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en 
samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. De personcentrerade samordnade vårdförloppen är en viktig 
del i detta arbete.

Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas 
hemma. För att möta behoven bör vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta att 
stärka det tvärprofessionella samarbetet. En utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården införs.

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 
tillgodose detta behov. För detta behöver de psykosociala teamen förstärkas. 

I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök blivit 
uppskjutna. Under 2020 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och dessa kommer att 
fortsätta att prioriteras under 2021. En handlingsplan är framtagen och påbörjad under hösten 2020 för hur den 
uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka tillgängligheten även under 2021.  

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården utökas
 Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det tvärprofessionella 

samarbetet 
 Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården
 Förstärkning av psykosociala team 
 Förbättra konsultstödet från specialistvården till primärvården.
 Avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Under 2021 utreds hur 

tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur bemanningen kan förstärkas och vart 1177 bäst organiseras 
inom Region Jönköpings län.

 Förbättra tillgängligheten till vården utifrån de olika mål som är satta 
 Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården och säkra tillgängligheten till operation
 Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna vården inom sydöstra 

sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård   
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Arbetet 
med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av resultat. 
Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel 
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utifrån kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till en mer jämlik hälsa 
behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. 

När det gäller hbtqi-frågor arbetar vi under devisen: Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller 
missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården. Gäller även andra 
grupper såsom minoriteter, religioner, levnadsval, funktionshindrade med flera.

Vi ska förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer och alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss 
oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla arbetsplatser i Region Jönköpings län 
oavsett om det är vård eller annan verksamhet. Utbildning i hbtqi-frågor liksom diplomering erbjuds 
verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners. 

Arbetet med integration
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 
Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av coronapandemin och 
införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas 
frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att stärka och främja en positiv 
hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i asylprocess och nyanlända. 
Kommunerna ansvarar för utbildning av samhällsorientering för nya svenskar och upplägget skiljer sig idag åt 
mellan kommunerna kring frågor om hälsa, egenvård och sjukvård. Region Jönköpings län behöver i samverkan 
med kommunerna utreda möjligheten att integrera utbildning kring hälsa, egenvård och sjukvårdens organisation 
för nyanlända.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet 

fortsätter. Det handlar om information om hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt 
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen kring folkhälsa och egenvård. 

 Utreda möjligheten att i samverkan med kommunerna integrera utbildning kring hälsa, egenvård och 
sjukvårdens organisation i hela länets samhällsorientering för nyanlända.

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar 
för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången till information och ett bra bemötande. 
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om principen om 
universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor, i form 

av exempelvis tillgänglighet, information och bemötande.

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas somatiska och psykiska hälsa intensifieras under 
2021 där riktade insatser krävs för att utjämna de påverkbara skillnader som finns relaterat till uppväxtvillkor 
och socioekonomi. Inom Strategi för hälsa pågår lärande nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på 
som har förankrats i samverkan med kommunerna genom Strategigrupp barn och unga. Målet är att förbättra 
barn och ungas hälsa med 2 procent de kommande fyra åren. 

Den psykiska ohälsan ökar och olika insatserna behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. Psykisk ohälsa möts 
med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan mellan kommuner och Region 
Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd med en 
verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och 
behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter. 
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Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2019 
och våren 2020 intensifierades arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga och underlätta 
omhändertagandet genom att skapa en triagering, En väg in. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och 
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt. 

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet barn som behöver 
bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar. 
Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta remitterade 
till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till 
utredning och behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig 
utveckling och välmående. Region Jönköpings län har trots omfattande köp och utbyggnad av den egna 
kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar växande köer. Inför 2021 görs en treårig stor satsning för att bygga 
ut Barn- och ungdomspsykiatrin både avseende utredningskapacitet och behandling. Samtidigt utreds hur en 
första linjens vård för dessa patienter införs på bästa sätt. Medel ökas succesivt under plan perioden.     

Ett länsövergripande barnskyddsteam är framtaget som bedriver utbildning och verkar för att en generell 
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls kring barn som far illa. Teamet bedriver 
även uppföljning och kvalitetssäkring samt formulerar rutiner för handläggning. Dessutom bistår teamet 
konsultativt vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna. 

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och 
ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Barnahus har 
två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på 
genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän.

FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor som rör barn i 
deras vardag.

Prioriterade uppdrag under planperioden
 Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Arbetet 

med En väg in fortsätter. 
 Utredning pågår för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri.
 Medel tillförs för att bygga ut utredning och behandling för neuropsykiatri hos barn och unga inom 

barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet pågår under en treårs period.  
 Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och 

Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa 
upp, leva och bo på. 

Barnhälsovård
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till 
en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella 
insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska 
arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa.

Familjecentraler
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till nyblivna 
föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den allmänna kvinno- och 
barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg 
(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp 
samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap. Uppdraget utvecklas genom att arbeta 
uppsökande med riktade insatser till familjer med behov av extra stöd, socioekonomiskt svaga grupper och i 
enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att implementera nya digitala verktyg för att nå bredden och 
utsatta grupper.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje 

kommun i länet minst en familjecentral aktiv. 
 Familjecentralernas uppdrag utvecklas genom att arbeta med riktade insatser till familjer med behov av 

extra stöd och i enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att implementera nya digitala 
verktyg för att nå dessa grupper.
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Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en helhetssyn 
på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. 
Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet 
omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och 
samfinansieras tillsammans med länets kommuner. 

I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga hamnar i ett 
gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en 
samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och umo.se, som är 
regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. En spridning av olika digitala tjänster till exempel 
ungdomsmottagning on-line och andra e-tjänster genomförs. 

Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
Effekterna av att äldre har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under coronapandemin har lett till 
att flera äldre mist sina vardagliga sociala interaktioner. Långvarig avsaknad av sociala aktiviteter kan leda till 
ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med 
att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Inom Region Jönköpings län har förändringar och utveckling skett 
kring hur den geriatriska vården är organiserad. 

Under 2021 omfattar samverkansarbetet inom Strategi för hälsa även främjandet av äldres hälsa och 
förebyggande insatser för att minska den psykiska ohälsan hos äldre. Ett lärande nätverk etableras där viktiga 
fokus är ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, digital inkludering samt utvecklade samverkansformer med 
länets pensionärsföreningar och civilsamhälle. 

Prioriterade uppdrag under planperioden
 Arbeta riktat mot äldre för att identifiera och erbjuda behandling för att motverka psykisk ohälsa, suicid, 

ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa
 Under 2021 utvärderas den geriatriska vården i Region Jönköpings län.

Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från 
sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för arbetet med trygg och säker vård 
och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den 
och där jag behöver den". Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och 
utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att 
säkerställa att god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas 
så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas 
genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella planer (SIP) och 
proaktiva insatser.

Prioriterade uppdrag under planperioden
 Fortsatt arbete med Trygg och säker vård och omsorg  
 Fortsätta införandet av Patientkontrakt och fast vårdkontakt
 Att arbeta aktivt med att utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i syfte att erbjuda 

jämlik hälsa och vård för länets invånare. 
 Fortsatt utökning av läkarstöd till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården i enlighet 

med den utökning som regleras i Regelbok vårdval. Denna utökning av läkarmedverkan inom den 
kommunala primärvården är också ett led i omställningsarbetet till mer Nära Vård.

 Förbättra och förenkla kontaktvägen mellan primärvårdspersonal och sjukhusbaserad vård. 
 Varje vårdcentral får ett förtydligat uppdrag att samverka med kommunerna på ett välorganiserat sätt 

med tydliga mötesplatser.

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård  
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 
hälsa är tydlig. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. Allt fler 
äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård och 
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tandvård. För att möta det ökade behovet måste nya arbetssätt och samarbete utvecklas så att rätt kompetens 
används inom olika områden. 

Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja tandvårdsmottagning. Tillgängligheten 
till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider både för revisionspatienter och för nya patienter, 
samtidigt är tillgängligheten god på länets privata tandvårdsmottagningar. Vård och behandling ska så långt som 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god tandhälsa ska fortsätta 
och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Det förebyggande kariesarbetet utvecklas 
genom att riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola.

Prioriterade uppdrag under planperioden
 Riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Andel kariesfria 19-åringar IT-systemet T4 45 % Totalt 41 %, varav 

kvinnor 44 % och   
män 39 %

Totalt 44 %, varav
kvinnor 47 % och
män 43 %

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019 81  %

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar 

T4/Diver 0 986 1359

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten 

Statistik 90% 93 % 94%

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

Statistik Bättre än föregående 
år

54 %, varav kvinnor 
53 % och män 56 %

Totalt 58 %, varav
kvinnor 53 % och
män 59 %.

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera. 

Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. Avgörande för att nå det 
målet är att rekrytera och behålla personalen. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna 
fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård. Folktandvården har under 2020 fortsatt arbeta med 
handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.  

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Förbättra tillgängligheten till folktandvården 
 Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv 

arbetsgivare.  
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Perspektiv: Process och produktion 
Utveckla värdeskapande processer 
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 
att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter. 

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under perspektivet process och 
produktion.
Strategi 3 – Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad 
digitalisering 
Strategi 4 – Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns 
tillgänglig när den behövs 

STRATEGISKT MÅL: Enklare vardag för patienter och medarbetare  

FRAMGÅNGSFAKTOR Sveriges bästa digitala vård 
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och har som mål att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- och sjukvård som är 
framtagen under 2020. 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten, där 
utvecklingen av digitala verktyg ska utgå ifrån medarbetarperspektiv och invånarperspektiv. Tekniken kan också 
ge möjlighet till effektiviseringar och utveckling av sjukvården i syfte att möta framtidens behov av hälso- och 
sjukvård. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling 
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

Regeringens och SKR:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 
och förbättring av vårdens processer och arbetssätt. Genom nationell och lokal samverkan kring standardiserat 
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt 
information på rätt plats i rätt tid, med stöd av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, 
vårdprocessutveckling via standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med 
möjlighet till mobilitet och distansarbete. Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, och 
vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska kontakter. 
Digitaliseringen och artificiell intelligens inom hälso- och sjukvårdens verksamheter är viktiga verktyg för att 
förändra arbetssätt och förbättra tillgängligheten till vården för länsinvånarna. Detta kan även leda till en 
effektivisering för att patienten kan utföra flera uppgifter själv, ta del av information utan telefonkontakt, utföra 
bokningar och avbokningar samt få stöd att ta hand om sin hälsa utan insatser av vårdpersonal. Digitaliseringen 
kan även leda till effektivare arbete för vårdpersonal, minskad administration och mindre dubbelarbete.   

Coronapandemin har gjort att användningen av digitala vårdmöten, vård på distans och journalen via nätet har 
ökat kraftigt. En utmaning för 2021 blir att hålla i och fortsätta med digitala besök och digital vård på distans. En 
handlingsplan är framtagen och arbetet är påbörjat för hur e-hälsotjänster kan användas i ännu större utsträckning 
inom alla verksamheter. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom 

sjukhusvården och primärvården
 Införa lösningar för egenmonitorering 
 Införa första linjens digitala vård – automatiserad anamnes och triagering 
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 Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården 
för att möta patienternas behov

 Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar.
 Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 

möjliggör ökad användning
 Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic 

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer
Handlingsplanen för jämlik hälsa är en viktig grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Exempel på aktiviteter 
som fått genomslag är utvecklade stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa, idrottsskolor för 
äldre, språkutveckling för barn och spridning av koncept för samtalsgrupper.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa 
och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk 
hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 
60 och 70 år. En första delrapport i utvärderingen av hälsosamtalen har lämnats. Coronapandemin har påverkat 
genomförandet av intervjuer med utförare och verksamhetsansvariga. Nästa delrapport presenteras under 2021. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och digitaliseringen av hälsosamtalen och inkludera detta i 

delprojekt inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
 Under 2021 revideras de 9 handlingsplanerna för strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län (sidan 4)

Livsstilsutmaningen 
Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt tilläggsuppdrag 
om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden och/eller befolkningsgrupper startade 
under 2020. Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och riktas till de vårdcentraler i länet som finns på platser 
där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska förhållanden. Under 2021 sker ett 
målmedvetet förbättringsarbete i nära samverkan med samhällsaktörer i respektive närområde.

Region Jönköpings län och länets kommuner satsar gemensamt på att utveckla en modell för hälsocenter 
tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Målgruppen är invånare som på grund av sin livsstil 
eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. I delprojektet Meny till invånare etableras ett samlat 
stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen hälsa. Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och 
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. Den 
nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 
förstahandsvalet för egenvård.

Invånarprogram för levnadsvanor samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen för stöd och 
behandling. Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och våld i nära relationer 
är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet.

Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta aktivt för en 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha representanter i nationella temagrupper. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till primärvården
 Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare
 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare)
 Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner 
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Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 
insatser och aktiviteter. Att ta tillvara individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och 
utveckla dessa, är en viktig del i den personcentrerade vården. Inom området återfinns en bred och varierad 
rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, störningar och skador 
samt behandling mot smärta. 

Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där arbete för att 
säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att rehabiliteringspotentialen som en individ 
har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga 
och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Det är viktigt att Region Jönköpings län 
stödjer kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen. 
Fortsätta att utveckla digitala verktyg inom rehabiliteringsprocessen inom primärvård och specialistvård.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 För att förstärka samverkan och samarbete undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta 

arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns 
specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och förebyggande 
hälso- och sjukvård. 

Rehabilitering – återgång i arbete 
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå från 
utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett 
lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat. 

Region Jönköpings län har successivt utvecklat samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och socialtjänst 
i sjukfall. Insatser ges för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen 
för ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med 
psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner till patienter som är 
sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen samverkansmodell utgår från en delad kostnad 
mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län. 

Naturunderstödd grön rehabilitering (NUR) riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som 
utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i samband med långvarigt 
stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka 
självkänsla och börja en nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i 

primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
 Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete som innebär att ett metodstöd utvecklas inom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samordningsförbunden 
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis rehabiliteringsområdet under 
nästan tio år. De består av Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. 
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer i yrkesverksam ålder, med 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller 
studera. Insatserna är både långsiktiga och i projektform. Detta är en viktig verksamhet som ska stödja personer 
att komma i arbete. För att säkerställa att samordningen sker på optimalt sätt har verksamheten setts över under 
2020 och slutsatserna hanteras under 2021.

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer   

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
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Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa som fått åtgärd insatt 
(riskpatienter)

Senior alert 90 %     76 %      77%

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. Säker vård – 
alla gånger är ett väl beprövat koncept som utgör basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i Region 
Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur X, 
sidan XX). Patienters och brukares erfarenheter och kunnande tas 
tillvara för att utveckla nya arbetssätt. 

Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras fortlöpande i takt 
med hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta görs också i förhållande 
till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv inom 
ramen för den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård, 
och med Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet som lanserades 2020 och nu kommer implementeras. 
Patientsäkerhetsarbetet är en grundläggande beståndsdel i Region 
Jönköpings läns utvecklingsarbete i planen för möta framtidens hälso- 
och sjukvård. 

Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, resultatorienterad 
samt organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Strategiska angreppssätt för arbetet med 
patientsäkerhet är:
 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
 Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt.
 Utveckla och använda arbetssätt för riskhantering.  
 Utveckla och använda arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården för att skapa 

ett resilient system.
 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).

Arbetet med att få de strategiska angreppssätten förankrade i patientsäkerhetsarbetet ska fördjupas. Mätning och 
övervakning av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade vårdskador, tillförlitliga 
arbetsprocesser och system, medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap samt lärande och 
utveckling.

I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser samt ett engagemang där alla tar ansvar, 
agerar och samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga. Ett effektivt 
lärande är viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras även på det som fungerar bra och på hur 
man tar tillvara denna förståelse för att minska risken att fel uppstår.

Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av medarbetare och ledare på alla 
nivåer, samt utveckling och forskning i nationella och internationella nätverk möjliggör utveckling. Metodikum, 
Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, har en central betydelse för 
kompetensutveckling och teamträning.

Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang, att minska vårdrelaterade 
infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för 
spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet för att minska risk för 
fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta arbetet med patientsäkerhet inom olika områden
 Att se patientsäkerhetsarbetet som en del i kunskapsutveckling och lärande.
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STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Indikatorer i Öppna 
jämförelser

Vården i siffror Förbättring 63 % förbättring   44%

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF

70 % Nytt mått Nytt mått

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid 

 80 % Nytt mått Nytt mått

Strategin för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är att gå från mycket bra till bästa möjliga för att skapa 
mer värde för invånarna och minska kostnaderna. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Under 2021 redovisas uppdraget om hur de tre akutsjukhusen garanteras på lång sikt och läggs till 

regionfullmäktige för beslut. 

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa 
Utgångspunkten för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig 
vid varje möte mellan vårdpersonal och patient i syfte att erbjuda jämlik vård. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas och 
vi ser hur effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrningen är.

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. För att uppnå detta mål krävs en systematik i 
implementeringen och utbildning för medarbetarna. Regionernas system omfattar samverkan kring 
kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för ledning och verksamhetsutveckling i hela hälso- och 
sjukvården.

Region Jönköpings län har åtagit sig att arbeta och samarbeta utifrån systemets vision Vår framgång räknas i liv 
i jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Det innebär bland annat att anpassa och säkerställa 
en lokal och sjukvårdsregional kunskapsorganisation och avsätta resurser på olika nivåer i systemet.

Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden, samverkansgrupper och 
arbetsgrupper. Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i fyra nationella 
programområden:
 Barn och ungdomars hälsa
 Kvinnosjukdomar och förlossning
 Perioperativ vård, intensivvård och transplantation 
 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

De nationella programområdena leder och samordnar kunskapsstyrningen inom respektive område, följer upp 
och analyserar gap och utvecklingsbehov samt bidrar i arbetet med nivåstrukturering, utvecklingen av 
kvalitetsregister och ordnat införande av behandlingar och medicinsk teknik.

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårdsregionens nationella registercentrum (RCSO) har särskild kompetens inom 
patientmedverkan, patientrapporterade mått och förbättringskunskap.

Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 
erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med ambitionen 

att vara ledande i implementeringen.
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet 
beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och 
indikatorer för uppföljning beskrivs. Förloppen tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- 
och sjukvård.

Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 utvecklas och införs 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.  
Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet. 

Vid behov tas vårdprogram och andra kunskapsstöd fram för att stärka ett likvärdigt och gott bemötande av 
patienter med symtomdiagnoser eller sällsynta sjukdomar. Region Jönköpings län använder och utvecklar 
kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade vården. Syftet är att säkra bästa möjliga resultat 
med så liten variation som möjligt.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga 

hälsotillstånd.  

Kroniska sjukdomar
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att 
kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning 
av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva 
självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus, 
återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara och införandet av 
patientkontrakt fortsätter.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt och utveckling av omhändertagandet av patienter 

med kroniska sjukdomar

Cancervård 
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. Samtidigt 
förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen. 
Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre behandlingsmetoder och 
läkemedel.

Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av en cancersjukdom hos barn skapades under 2020. 
Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av vilken vård som ska 
erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som överlevarna bör erbjudas.

En nationell satsning har genomförts över hela landet för att korta väntetiderna till cancervården. 
Regionalt cancercentrum sydöst har utformat sex löften till invånarna. Alla patienter med cancer ska:  
 få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
 erbjudas diagnostik och behandling enligt best practice
 vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
 få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram, samt
 Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.

Region Jönköpings län har nu infört och arbetar efter de standardiserade vårdförloppen (SVF) . De flesta 
patienterna med cancer behandlas i SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de idealtider som är framtagna 
som mål. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika verksamhetsområden och den nära vården. 

Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
Särskilt arbete med riktade insatser pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen och 
cellprovtagning för livmoderhalscancer. 

Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2022. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av verksamheten. 
Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och 
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ändtarmscancerscreening. Ett sådant screeningprogram medför initialt stora nya kostnader, men enligt 
hälsoekonomiska beräkningar ska denna kostnad tjänas in med att färre individer dör av tjock och 
ändtarmscancer. 

Region Jönköpings län har undersökt i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av 
organiserad prostatacancertestning kan ske. Under hösten 2020 startade ett projekt för införande av organiserad 
prostatcancertestning i Region Jönköpings län. 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom måste säkerställas och utvecklas. Processgrupp cancerrehabilitering 
har upprättats med uppdrag att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv 
rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade 
vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och 
egenvård.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Arbeta för att nå målen för standardiserade vårdförlopp 
 Att öka deltagandet i Region Jönköpings läns screeningprogram och genomföra riktade insatser. 
 Påbörja screening för tjock- och ändtarmscancer 
 Införa organiserad prostatacancertestning 
 Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus.
 Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas.

Palliativ vård – vård i livets slutskede 
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom varierar 
över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den palliativa vården bedrivs 
utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och 
specialiserad vård i Jönköpings län. 

Allmän palliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 
och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 
särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 
medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda multiprofessionella team. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 En utredning ska göras ihop med kommunerna som ska visa hur den specialiserade palliativa vården 

kan utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt. 
 Vårdplatser för specialiserad palliativ vård skapas på länets tre sjukhus 
 Verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) utvecklas.

Kvinnors hälsa och förlossning 
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs en flerårig satsning för förbättrad 
förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära 
relation behöver intensifieras.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i samband 

med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården.

Psykisk hälsa 
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl främjande av 
psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med 
allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Teambaserat arbete som är specialiserat på 
olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. Detta kräver en 
sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan huvudmännen samt en ökad dialog 
med patient- och brukarföreningar. Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med 
trauma som kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Under 2021 intensifieras arbetet med att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet inom följande 
utvecklingsområden: 
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 en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och kunskap om 
individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå

 fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
 fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande
 fortsatt förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom
 fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter över 

huvudmannagränser 
 fortsatt anpassning av vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 starta upp den planerade tillnyktringsenheten
 stärka vården för beroende och missbruk i samverkan med kommunerna 
 förbättringsarbete kring den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom i samverkan mellan 

den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen. 

Suicidprevention
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio mål som 
regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit. En uppdragsbeskrivning för arbetet med samordnad 
suicidprevention och psykisk hälsa under 2020-2023 är framtagen och antagen i ledningssystemet för samverkan 
med länets kommuner. Det övergripande syftet med uppdraget är att utveckla samordning och samverkan mellan 
berörda aktörer i Jönköpings län, stärka kunskapsuppbyggnad och kompetens, samt utveckla uppföljningen av 
det suicidpreventiva arbetet.  

Insatser för att minska stigma av personer med psykisk ohälsa är en viktig del i ett arbete med att förebygga 
psykisk ohälsa och suicid. För att ge ytterligare kraft i pågående arbete medverkar Region Jönköpings län i 
Folkhälsomyndighetens regionala antistigmasatsning inom psykisk hälsa och suicid 2020-2021.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Samordna arbetet kring suicidprevention i länet. För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett 

nätverk med lokala samordnare i länets kommuner. 

Våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och våld i nära relationer orsakar stort lidande för 
många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att detta uppstår eller upprepas. 
Resursförstärkning genomfördes 2020 för arbetet med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer 
inklusive barn i våldsutsatta miljöer. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Arbete med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer fortsätter och utvecklas i länet och en 

första utvärdering genomförs under planperioden.  

Habilitering
Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Genom 
bra habilitering underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapas 
förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. 

Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuropsykiatri-
området, men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatser för att underlätta 
övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska intensifieras. 

Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven av habiliteringsinsatser både 
har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som 
överlever i större omfattning, liksom barn som föds mycket för tidigt. Även nyanlända till Sverige med behov av 
specialisthabilitering ökar. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan 

bedrivas jämlikt i hela länet
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Hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 
audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt 
att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta 
länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att 
länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det 
enskilda fallet.

Läkemedelsanvändning 
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger möjligheter till 
bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den 
specialiserade vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya kostnadskrävande 
läkemedel. Läkemedelsdialoger genomförs med verksamheten. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med 
att utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå. 

Sedan 2019 har lagernivåerna av kritiska läkemedel för slutenvården ökats successivt. Ytterligare förstärkningar 
av lagernivåerna med fokus på OP/IVAs behov har skett under pandemin våren 2020. Planering för fortsatta 
förstärkningar med fokus på att skapa lagerutrymme pågår under 2021.

Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot nationella riktlinjer 
där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler 
läkemedel (polyfarmaci) högre jämfört med de flesta övriga regioner i Sverige. Arbetet med att undvika 
olämpliga läkemedel fortsätter därför. Nya angreppssätt behöver utvecklas och prövas inom detta område. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel under 2021.
 Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga läkemedel hos äldre.

Ambulanssjukvård 
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län så kallade IVPA-larm (= I Väntan 
På Ambulans) i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får 
larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans. 

SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet i fyra regioner 
och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Tjänsten SMS livräddare skulle införts i Jönköpings län under 2020 
och utvärderas efter tre år. På grund av coronapandemin har arbetet med införandet skjutits upp och kommer 
stället ske under 2021. 

Region Jönköpings län är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Kommunalförbundets 
uppdrag är att upphandla och äga flygplan samt administrera och sköta ambulansflygverksamheten. 
Verksamheten beräknas vara i drift 2021. Tillsvidare upphandlar Region Jönköpings län ambulansflygstjänster 
tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Införa SMS-livräddare 

Bidrag inom folkhälsoområdet
Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen för de nationella 
folkhälsomålen där fokus är på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Bidragen är en viktig stimulans till 
civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera sin hälsa. 

Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika projekt. Bidrag 
till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen och organisationer inom funktionshinderområdet är 
exempel på mottagare av stöd. 
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Inom funktionshinderområdet ska bidraget stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, 
upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i samhället om situationen 
för personer med funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till att verka för en förbättrad hälsa i gruppen.

Idéburet offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i 
partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-
migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara på 
människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa. 

Prioriterat uppdrag under planperioden:
 Öka antalet tecknade IOP.

Smittskydd, vårdhygien och strama 
Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av smittsamma 
sjukdomar. Under coronapandemin har smittskyddet en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av 
samhället när det gäller information och riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk 
övervakning m.m. Planering pågår även för en framtida storskalig vaccinationskampanj när ett godkänt vaccin 
mot covid-19 finns tillgängligt.

En viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar är vaccinationsprogrammen. Region 
Jönköpings län följer upp vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande 
vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Årligen genomförs en omfattande 
influensavaccinationskampanj där drygt 60 procent av alla länets invånare över 65 år vaccineras. Under hösten 
2020 påbörjas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar i årskurs 5 (flickor vaccineras sedan 
2010) och Region Jönköpings län stöttar Elevhälsan i arbetet med informationsinsatser och uppföljning av detta.

Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och inom 
kommunal vård och omsorg. Med hjälp av hygienombud på varje avdelning mäts följsamheten till basala 
hygienrutiner och stort fokus läggs på utbildning av medarbetare i olika verksamheter. I samband med pandemin 
har hygienrutiner och skyddsutrustning varit helt avgörande för att minimera smittspridningen till såväl 
vårdtagare som personal i region och kommun och i stort sett allt arbete har fokuserats på detta.

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell antibiotikaanvändning. 
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland annat 
görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 storskalig vaccinationskampanj mot covid-19
 förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården genomförs

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) beskrivs 
vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. I hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) framgår det att regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, 
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter analyseras fortlöpande och är grunden för planeringsarbetet. 
Detta arbete genomförs delvis med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) utifrån överenskommelser gällande krisberedskap och lagen om extraordinära händelser. 

Inom området civilt försvar pågår arbetet utifrån överenskommelser med MSB samt Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) samt socialdepartementet. Överenskommelsen kommer vara oförändrat under 2021. De mest 
prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt att arbeta med att skapa 
en krigsorganisation och krigsplacering fortgår under 2021. För hälso- och sjukvårdens beredskap ligger fokus i 
överenskommelserna på att identifiera hur anpassning skall ske för att kunna omhänderta många skadade. 

Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god 
katastrofmedicinsk beredskap. Region Jönköpings län behöver bli mer robust och uthållig. Det gäller främst 
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lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Den 
generella lagerhållningen behöver öka och beslut tas för hur lång tid utrustningen skall räcka vilket kommer att 
medföra ökade kostnader. Region Jönköpings läns lokaler behöver vara robusta och anpassade för de krav som 
ställs. Även personalens uthållighet och kunskapsutveckling vid en längre kris har visat sig vara en utmaning.

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och skapa en krigsorganisation och 

krigsplacering
 översyn av lagerhållning och lokaler för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och uthållighet 
 översyn om hur personalen utbildas, ges övning och förbereds på kris- och katastroflägen

Tandvård 
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska förbättringsarbetet 
prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för kunskapsöverföring och 
utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.

Allmäntandvård barn och ungdomar
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas när de lämnar 
den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års 
ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom en förändring i tandvårdslagen och regionernas ansvar för 
tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom att det generella 
statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra 
munhälsa på lika villkor. 

Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett framgångsrikt systematiskt och 
aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa. 

Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 
patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt 
personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) och 
nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård ges även till andra patientgrupper 
som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Den tandvård som här avses kan till exempel vara 
infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Regionerna ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat) 
som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (F-tandvård). 

Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det 
krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården och länets kommuner. 

För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa grupper med 
långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av 
tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd. 

Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig 
tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet följs kontinuerligt. 

Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens odontologiska 
institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för 
att öka allmäntandvårdens möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att 
specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker.

Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och drabbas av 
sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till 
specialisttandvården. Detta kan innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till 
förstärkning av orofacial medicin (sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättrar verksamheten och skapa innovationer
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet 
och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som 
kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare 
medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.  

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet lärandet och 
förnyelse
Strategi 6 – Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde 
skapas tillsammans  

För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer liksom 
samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Region Jönköpings län är en av två internationella knutpunkter för 
forskning och utveckling av detta arbete under benämningen co-production. Utvecklings- och kvalitetsarbetet 
med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt 
utveckling.

Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och sjukvården ska 
utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. Det stimuleras 
genom att fokusera på systemförståelse, processförbättringar och resultat som skapar mer värde för patienten, 
genom stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag, samt genom en kultur med fokus på 
morgondagen. 

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt. Lärande och 
förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att se möjligheter, pröva nya vägar och att 
vara lyhörd för idéer och förslag. En grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån 
invånare och patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det pågår 
utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden för att stödja och stimulera 
förbättringsarbetet. Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är långsiktigt och 
präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 
samverkan. En utmaning för verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre och snabbare 
sätt. 

En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens och där de gör 
mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att 
omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, 
tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Viktiga 
utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning 
(KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).

Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK)
 Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)
 Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården
 Erbjuda kompetensförnyelse för Region Jönköpings län och kommuner i samverkan, praktisk träning 

och teoretisk bas. 
 Gemensam processledarskapsutveckling - gemensam ledarutveckling kommun/region.
 Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond
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STRATEGISKT MÅL Professionell kunskap och förbättringskunskap 

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resultat 2019
Antal forskarutbildade 
medarbetare 

Sammanställning hos 
Futurum 

Fler än 125 128 142

Antal publikationer Sammanställning Fler än 150 161 151

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvård  
Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central del i en kunskapsorganisation och Region 
Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till 
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet. Detta har resulterat i att organisationen har många 
aktiva forskare och en mycket god vetenskaplig aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och 
attraktionskraft. De FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län stöder är till exempel medarbetares 
forskningsuppdrag, forskningstid, forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och 
forskarutbildning. 

Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen innebär ett ökat 
behov att stärka stödet till kliniska forskare och klinisk forskning. Under de senaste åren har också en klinisk 
prövningsenhet och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, Forum Sydost, etablerats och 
utvecklats positivt vilka bland annat bidrar till att fler kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik 
genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

I framtidens hälso- och sjukvård behövs ett ökat fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa 
teknologier. Samverkan i detta arbete görs i Sydöstra sjukvårdsregionen och beskrivs i den Life Science strategi 
för sjukvårdsregionen som antogs under 2018.

Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras regionerna 
utifrån andelen invånare. Andelen för Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går 
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region Jönköpings län stöder i likhet med övriga 
sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning. 

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med Jönköping 
University och länets kommuner är en drivande aktör i utvecklingen av forskningsområdet förbättringsvetenskap 
(Improvement Science) och utbildning, vilket sätter Jönköpings län på både den nationella och internationella 
forskningskartan. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och kunskapsunderlag i 

arbetet med nära vård

Tandvård 
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning sker inom 
specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, ortodonti, 
parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser. 

Prioriterade uppdrag under planperioden: 
 Hälsohögskolan har tillsammans med Region Jönköpings län ansökt om att få etablera en 

tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen 
behöver förstärkas.
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Perspektiv: Medarbetare
Involvera motiverade medarbetare
En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och 
respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten 
och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling  

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet medarbetare. 
Strategi 5 – Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse 

STRATEGISKT MÅL En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetenta och engagerade medarbetare

Systemmätetal Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resultat 2019
Kostnad för 
bemanningsföretag 

Hyrkostnad som andel av 
personalkostnaden

2 % 3,5% 2,9%

Region Jönköpings läns pågående arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, innebär 
också att personalstrukturen och kompetensförsörjningen behöver anpassas för att stötta en förflyttning av hälso- 
och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser 
tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. 

Kostnaden för hyrpersonal inom vården minskade under 2019 och är låga per invånare i jämförelse med många 
andra landsting/regioner. Arbetet i verksamheterna fortsätter för att nå en stabil och varaktig bemanning med 
egna medarbetare för den löpande verksamheten. Centralt för detta mål är att fortsätta arbetet för att utveckla 
Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare inom bristområden. 

Coronapandemin har inneburit begränsningar för personalens vidareutbildning och det är viktigt att 
kompetensutvecklingen av medarbetare fortsätter. Arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och intressanta och 
utmanande arbetsuppgifter är medarbetarfrågor som varje verksamhet ska arbeta med. 

Det lokala ledarskapet och chefskapet på Region Jönköpings läns tre akutsjukhus, vårdcentraler och i övrig 
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar samt främja personalinflytande. Arbetet med 
att utreda nya lokala sjukhusledningar som påbörjades 2019 pausades under våren 2020. Det har därefter 
återupptagits och under planperioden implementeras utredningens förslag. 

Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Fortsatt arbete för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet. 
 Implementering av utredningens förslag kring lokala sjukhusledningar 
 Aktivt arbeta med att bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 
 Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt 

dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar aktivt med att bemanna verksamheter som 
har brist på kompetens för att öka tillgängligheten.

 Rekrytering av rätt akademisk kompetens till den planerade tandläkarutbildningen.
 Arbeta aktivt med kompetensutveckling, erbjuda utbildningsmöjligheter och forskningsmöjligheter för 

att attrahera och behålla medarbetare inom primärvården 
 Omställningsåtgärder kan komma att behövas under hela planperioden kopplade till förändringar i 

verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och utveckling.
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Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet
Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för 
hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet 
och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas 
och organisationens samlade kompetens och mångfald.  

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019
Ekonomi i balans Ekonomisystem Inte överstiga budget --170,9 mnkr 17,1 mnkr

Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas och ges i 
samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas 
kostnadseffektivitet. Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste 
upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. Verksamheterna ska följa sina budgetramar. 

Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att kostnader på ett 
bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient (KPP) har 
införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet. 

En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på kompetent personal och att 
investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar 
måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med jämförelser med övriga regioner. 
Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per invånare.

Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då 
primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna omställning ska 
fortsätta. 

Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården. 

Avgiftsnivåer 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild 
bilaga till budgeten. Patientavgifterna är under 2021 oförändrade. Under 2021 utreds avgiftsområden avseende 
digitala vårdtjänster och tvångsvård.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är:
 Under 2021 utreda hur kostnader för digitala besök hanteras.

Investeringar inom folkhälsa och sjukvård 
Behov av investeringar i lokaler, utrustning och IT uppkommer av olika skäl. Huvuddelen av Region Jönköpings 
läns investeringar i utrustning avser återinvesteringar för att upprätthålla befintlig kapacitet i verksamheten. Med 
den tekniska utveckling som sker medför ofta även återinvestering i utrustning nya funktionaliteter och det 
förekommer att den nya utrustningen kräver ombyggnation eller annan anpassning av lokaler för att kunna 
installeras. Andra skäl till investeringsbehov är arbetsmiljökrav eller förändrade arbetssätt.

Vid prioritering av vilka investeringar som ska genomföras ska alltid prövas om åtgärden stödjer förflyttningen 
till nära vård. Detta gäller såväl lokaler som utrustning och IT. Hur investeringen påverkar kommande 
driftkostnader är en viktig aspekt i prioriteringen.
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Stöd och service
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet.

Klokt använda resurser bidrar till verksamheter som ger bästa möjliga service till våra invånare.

Verksamheten inom stöd och service samlar alla de olika funktioner som varje dag året runt, alla dygnets timmar 
på olika sätt stödjer Region Jönköpings läns kärnverksamheter i deras uppdrag att leverera hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, kultur och utbildning mm.

Stödfunktionerna ska i nära dialog med verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar 
i syfte att bidra till en alltmer hållbar verksamhet. Största möjliga nytta för såväl länsinvånare som medarbetare 
ska vara i fokus.

För att de högt uppsatta målen inom Region Jönköpings läns verksamheter ska kunna uppnås är det helt 
avgörande att stödfunktioner fungerar väl. Det betyder till exempel att lokalerna ska vara moderna och 
ändamålsenliga, att IT-systemen ska vara stabila och funktionella, och att upphandlingarna är strategiska och 
innovationsinriktade. Det innebär också att regionen ska ha hållbara transporter och en god materialförsörjning.

Med en aktiv omvärldsbevakning och värdefulla samarbeten med andra aktörer ska Region Jönköpings län 
verksamhet inom stöd och service hela tiden utvecklas. För att kunna erbjuda bästa möjliga service till såväl 
invånaren som medarbetaren.

INRIKTNING
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 
servicefunktioner:
 Upphandling samt utrustningsprojektering
 Materialförsörjning
 Läkemedelsförsörjning
 Transporter
 Administrativ service
 Information och kommunikation
 Hjälpmedelsservice
 IT
 Vårdnära service
 Lokaler
 Medicinteknisk service
 Miljö
 Säkerhet
 Sjukvårdsrådgivning 1177
 Kontaktcenter

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 
utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling av välfärden krävs att dessa 
verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering. 

Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade 
kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. vilket kan underlätta arbetet med att uppnå 
en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Exempel på 
detta är patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära 
service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens. 
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Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 
medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 
krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 
grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och 
innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet 
utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 
Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som 
produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt.

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 
idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 
kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 
underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 
verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant.

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på:
 offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
 effektiva inköp
 en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
 en rättssäker offentlig upphandling
 en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
 en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 
bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 
inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 
produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 
betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 
stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 
ska främjas. 

Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god 
katastrofmedicinsk beredskap. Det gäller främst lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, 
skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. En översyn av lagerhållning för att säkra Region Jönköpings läns 
robusthet och uthållighet ska prioriteras.

Region Jönköpings län ställer sig positiv till samverkan med länets kommuner när det gäller gemensamma 
upphandlingar där det kan skapa klokt resursutnyttjande och bättre service till länsinvånarna.

1177
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som en integrerad 
del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur tillgängligheten till 1177 kan 
förbättras, testning av digitala triageringsverktyg, eventuell förstärkning av bemanningen och vart 1177 bäst 
organiseras inom Region Jönköpings län.

Måltidsverksamhet
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 
hållbara förhållanden. Region Jönköpings län har under 2020 tagit fram en kostpolicy som ska användas i den 
egna verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser. 

Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 
kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 
Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. 
Genom samverkan med andra regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens 
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arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 
kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. 
Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 
fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är 
en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. Den egna produktionen av förnybar 
energi ska öka med 2 GWh 2021-2025.

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 
installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom 
de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård.

IT
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 
avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 
moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 
standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 
resurser.

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 
integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 
system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 
oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 
Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 
verktyg. Utformning av nya digitala verktyg och arbetssätt bör ske tillsammans med dem som skall nyttja dem. 
En förutsättning för att lyckas med den höga ambitionsnivån för verksamhetsförändring med stöd av IT 
(digitalisering), såväl nationellt som för Region Jönköpings län, är att målbilden är gemensam, att den sker i nära 
samverkan mellan verksamhet och IT samt att resurser finns i båda delarna.  
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Finansiella rapporter 
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att Region Jönköpings län 
över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att 
Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 
genom skatteintäkter och statsbidrag.

RESULTATBUDGET
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löneförändringar 
liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2021–2023 är baserade på Sveriges 
Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2020.

(miljoner kronor)
 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens nettokostnad -11 445 -12 056 -12 508 -12 789

Skatteintäkter 9 348 9 323 9 664 10 031

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 433 3 253 3 325 3 232

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 336 520 480 475

Finansnetto 5 190 199 106

Resultat 341 710 680 580

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR)
Det finansiella målet som sträcker sig över perioden 2015-2025.

Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 samt scenario för 2024-2025

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Prognos 
2020

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Scenario 

2024
Scenario 

2025
Summa    
2015-
2025

Verksamhetens resultat 
(före finansnetto) 235 213 313 251 846 1091 520 480 475 244 244 4 912

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 959 953 955 726 729 9 549

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -950 -887 -863 -637 -640 -8 772

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar

156 156

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 478 9 66 92 89 89 934
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Kassaflöde

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 196 341 710 680 580

Avskrivningar 361 420 439 473 480

Avsättningar (netto) 190 196 196 327 274

Rörelsekapitalförändring -512 -217 -454 -560 -304

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 235 740 891 920 1 030

Investeringsverksamhet -1 186 -1 322 -950 -887 -863

Förändring långfristiga fordringar och skulder -22 -4 -3 -3 -3
Förändring likvida medel – kassaflöde 
rörelseplaceringar 27 -586 -62 30 164

* Enligt ny redovisningsprincip ingår enbart rörelseplaceringar i kassaflödesredovisningen.

Balansbudget

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5 462 6 621 6 666 7 080 7 463

Omsättningstillgångar 8 373 6 443 8 742 9 062 9 530

– varav finansiella omsättningstillgångar 7 404 5 503 1 802 1 832 1 996

Summa 13 835 13 064 15 408 16 142 16 993

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 2 307 1 339 3 358 4 038 4 618

Avsättningar (pensioner mm) 9 008 9 262 9 363 9 690 9 964

Skulder 2 520 2 463 2 687 2 414 2 411

Summa 13 835 13 064 15 408 16 142 16 993

Finansiella nyckeltal

procent Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 10,4 6,9 5,6 5,2 4,4

Nettokostnadsförändring 2,3 5,0 5,3 3,7 2,2

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -förändring 7,8 6,7 6,7 3,3 2,1

Soliditet 16,7 21 21,8 25,0 27,2
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FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISADE ENLIGT BLANDMODELLEN

RESULTATBUDGET
(miljoner kronor)
 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens nettokostnad -11 718 -12 331 -12 781 -13 062

Skatteintäkter 9 348 9 323 9 664 10 031

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 433 3 253 3 325 3 232

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 63 245 207 202

Finansnetto 117 267 265 221

Resultat 180 512 472 423

Kassaflöde

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 037 180 512 472 423

Avskrivningar 361 420 439 473 480

Avsättningar (netto) 349 357 394 534 432

Rörelsekapitalförändring -512 -217 -454 -560 -304

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 235 740 891 919 1 031

Investeringsverksamhet -1 186 -1 322 -950 -887 -863

Förändring långfristiga fordringar och skulder -22 -4 -3 -3 -3

Förändring likvida medel – kassaflöde rörelseplaceringar 27 -586 -62 29 165

Balansbudget

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5 462 6 621 6 666 7 080 7 463

Omsättningstillgångar 8 373 6 443 8 742 9 062 9 530

– varav finansiella omsättningstillgångar 7 404 5 503 1 802 1 832 1 996

Summa 13 835 13 064 15 408 16 142 16 993

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 6 901 7 081 7 593 8 065 8 488

Avsättningar (pensioner mm) 4 414 3 520 5 128 5 663 6 094

Skulder 2 520 2 463 2 687 2 414 2 411

Summa 13 835 13 064 15 408 16 142 16 993
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Finansiella nyckeltal

procent Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021    Plan 2022     Plan 2023

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 9,0 6,1 4,1 3,6 3,2

Nettokostnadsförändring 5,5 4,9 5,2 3,7 2,2

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -förändring 7,8 6,7 6,7 3,3 2,1

Soliditet 49,9 51,5 49,3 50,0 49,9
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2021 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 
beslutad budget för 2020 med hänsyn tagen till 
beslutade förändringar under året samt de 
utökningsramar som påverkar.

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 
regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 
område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 
(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 
uppräknade med index för kostnadsökningar 
avseende löner och priser (LPIK Löne- och 
prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Utgiftsförändringar i budgeten för 2021 finns 
specificerade i tabell x, sida xx.

Generella och riktade statsbidrag
Regionens prioriteringar utgår från de 
grundläggande värderingarna, visionen, målbild 
2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 
generella och riktade statsbidrag är att de är en del 
av finansieringen för Region Jönköpings län.
I budget 2021 har de riktade statsbidrag inom hälso- 
och sjukvården som är knutna till 
överenskommelser mellan SKR och staten räknats 
in.

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR - 
UTGIFTSOMRÅDEN
Regionstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av Region Jönköpings läns 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 
verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 
att fatta beslut inom ramen för Budget med 
verksamhetsplan 2021. Regionfullmäktige anvisar 
budget på nämndnivå med fördelning på 
utgiftsramar enligt tabell xx, sida xx.

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 
inom nämndens totala budgetram under året göra 
förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 
med verksamhetsplan 2021. Utöver det har 
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 
ram under året göra förändringar till följd av 
oförutsedda händelser eller annan händelse som till 
sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 
i regionfullmäktige. 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
med mera uppgår till 60 miljoner kronor. Detta är 
avsatt för större oförutsedda händelser som kräver 
att Region Jönköpings län tar ansvar och kan 
behöva göra något utöver det som tidigare beslutats.

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 
anvisas för ökade lokalkostnader i 
anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 
fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 
kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 
till följd av större inventarieinvestering. 
Finansiering sker med utrymme för ökade 
avskrivningskostnader.

Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-
rapporter från förvaltningen löpande följa 
verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti 
ska regionstyrelsen till regionfullmäktige 
återrapportera en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot 
de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 
helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen 
lämna årsredovisning till regionfullmäktige.

I delårsrapporten efter augusti och i 
årsredovisningen ska återrapporteringen spegla 
regionfullmäktiges fördelning per nämnd och 
utgiftsramar. Regionstyrelsen kan välja att särskilt 
följa vissa uppdrag och utökningsramar.
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Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 
övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 
med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 
oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 
samband med att delårsrapport per april respektive 
augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka 
åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i 
syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 

måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal 
som vid mätningen visar rött, det vill säga inte är 
uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför 
dess behandling av delårsrapporten. Nämndens 
ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 
sammanträde för åtgärderna.
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Tabell XX Budget 2021 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr

 Budget 2020-09 Budget 2021
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
Utbildning -52,5 -52,3
Kultur -162,4 -173,3
Allmän regional utveckling -45,0 -48,2
Politisk verksamhet -1,3 -1,3
Summa -261,2 -275,2

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
Trafik och infrastruktur -895,3 -934,5
Övrig hälso- och sjukvård -86,8 -76,3
Politisk verksamhet -1,8 -1,9
Summa -983,9 -1 012,6

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)
Primärvård -2103,4 -2 183,5
Specialiserad somatisk vård -6049,7 -6 191,2
Specialiserad psykiatrisk vård -910,2 -955,5
Tandvård -283,8 -291,4
Övrig hälso- och sjukvård -440,8 -453,0
Politisk verksamhet -1,3 -1,3
Medicinsk service -34,4 -46,3
Summa -9823,5 -10 122,2

Regionstyrelsen (RS)
Primärvård -57,9 -59,1
Specialiserad somatisk vård -9,6 1,5
Specialiserad psykiatrisk vård -10,7 -11,0
Övrig hälso- och sjukvård -185,0 -426,5
Allmän regional utveckling -19,1 -19,5
Politisk verksamhet -64,2 -68,3
Medicinsk service -1,0 -1,2
Allmän service -165,1 -180,6
Fastighetsförvaltning 40,1 22,2
Internränta 97,6 98,1
Summa -374,9 -644,6

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) -0,2 -0,2

Patientnämnden (Politisk verksamhet) -1,2 -1,3

Verksamhetens nettokostnad -11 445 -12 056

Skatteintäkter och utjämning 11 781 12 576

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 336 520

Finansnetto 5 190

Årets resultat 341 710
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REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 
verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region 
Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 
som utför verksamheten. För de delar av 
verksamheten som utförs i egen regi, ska 
regionstyrelse och nämnder senast i januari 2021 
fastställa budget per verksamhetsområde.(Normalt 
fattas beslutet i december.) 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 
en budget för de delar av styrelsens och nämndens 
utgiftsramar som inte fördelats till 
verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 
för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 
vilka verksamhetsuppdrag och budget 
konkretiseras.

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi
Ersättningsformer
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 
respektive verksamhetsområde. Några 
verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 
andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 
nämnder har att tillämpa följande former för 
fördelning av budget till verksamhetsområden (se 
tabell xx sida xx).

Verksamhetsområde Anslag Annan ersättning

Hälso- och sjukvård
Vårdcentralerna Bra Liv Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik

Budgetram för psykiatri
Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi).

Intäkter från köpande enheter

Folktandvården Budgetram för vissa delar av 
specialisttandvården:

 tandvård som inte kan finansieras
 genom intäkter från patient och

försäkring.
 forskning och utveckling
 utbildning av specialisttandläkare

med flera.

Budgetram för vissa delar av allmän-
tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen.

Barntandvårdspeng enligt fastställd
nivå.

Rörlig ersättning för nyutexaminerade
tandläkare och tandhygienister.

Medicinsk vård Budgetram

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Regional utveckling 11,

Utbildning och kultur Budgetram

Länstrafiken Budgetram

Övrigt

Politisk verksamhet Budgetram

Interna serviceverksamheter:
IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd 
och service

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter
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För de verksamhetsområden som har intäkter från 
köpande enheter regleras prissättningen enligt 
fullmäktiges inriktning för stöd- och 
serviceverksamheter.

Resultatbalansering
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 
budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 
resultatsaldo. Samma princip gäller för de 
intäktsfinansierade serviceverksamheterna.

För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 
årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 
kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 
på verksamhetsområdesnivå i samband med 
behandling av årsredovisning 2020. För 
Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets 
nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande 
år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband 
med behandling av årsredovisning 2020. Om ett 
verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 
negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 
för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 
fastställs av respektive nämnd och delges 
regionstyrelsen.

Tandvård
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 
mycket från TLV:s (Tandvård- och 
läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 
inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 
den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 
förutsätter att prissättningen baseras på 
självkostnad. För att finansiera pris- och 
löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2021 med 
i genomsnitt 1,8 procent. (2020: 1,7 procent). 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 
konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 
kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 
mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 
tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 
2021 är denna beräknad till 21,5 miljoner kronor 
(2020: 21,1 miljoner kronor).

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,9 miljoner 
kronor (2020: 12,6 miljoner kronor) avser 
kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och 
tolkkostnader som inte finansieras genom 
tandvårdstaxan samt ersättning för Folktandvården 
för vuxentandvårdens underskott vid tre 
underskottskliniker.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 
differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 
varierar i länet. Utgiftsramen för 
barntandvårdspengen 2021 uppgår till 127,5 
miljoner kronor varav 0,6 miljoner av dessa avser 
högkostnadsskydd barntandvård. Antalet 3-23-

åringar beräknas 2021 uppgå till ca 92 400 personer 
vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på
 1 373 kronor. 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 
barnhälsovård, förskola, grundskola och 
gymnasium ges en särskild ersättning på11,8 
miljoner kronor (2020: 11,2 miljoner kronor). 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 
folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,6 miljoner 
kronor (2020: 5,4 miljoner kronor) för 
Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 
avseende utbildningsansvar, läkemedel, 
tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 
för underskottskliniker.

Total utgiftsram barntandvård 2021: 144,9 miljoner 
kronor.

Tandvård för personer med särskilda behov har 
2021 en budget på 34,0 miljoner kronor (2020: 33,3 
miljoner kronor).

Specialisttandvårdens budget 2021 är 119,2 
miljoner kronor (2020: 116,9 miljoner kronor).

Det finns ett ersättningssystem för 
specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 
därtill kopplad ersättning för områdena:
 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring
 forskning och utveckling
 utbildning av specialisttandläkare med flera

INVESTERINGAR

Beslut och genomförande
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 
investeringsram och budget utifrån målet om 
egenfinansiering över en period om 10 år. Den 
beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 
inventarier.

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 
där första året är en fastställd investeringsram och 
budget och år två till fem är en plan. 
Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 
investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 
investeringsärenden som är av principiell karaktär. 
Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 
lokaler. Under året sker återkoppling om 
planeringsprocessen.

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 
genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har 
att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av 
investeringar, tillse att investeringar som beslutas 
ryms inom beslutad investeringsram och budget 
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samt beakta hur dessa påverkar kommande års 
investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska 
ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 
fattar beslut om genomförande av en investering.
Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 
hur tillkommande eller avgående driftskostnader 
ska hanteras.

Inventarier
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 
ospecificerade investeringar och specificerade 
investeringar. Beslut om specificerade investeringar 
ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 
ospecificerade investeringar fattas i verksamheten.

Ospecificerad investering
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor

Specificerad investering
> 2 miljoner kronor

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 
förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 

ospecificerade investeringar fördelas inom 
förvaltningen.

Fastigheter, ombyggnationer
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 
befintlig standard betraktas som 
fastighetsunderhåll.

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 
åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 
prestanda betraktas som investering. Begränsade 
utgifter (lägre än 0,6 miljoner kronor) ska 
direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 
miljoner kronor fattas av regionstyrelsen.

Uppföljning
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 
2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 
från förvaltningen. För investeringar över 5 
miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 
regionfullmäktige upprätta en särskild 
slutredovisning. I slutredovisningen görs en 
avstämning mot budget samt ekonomiska och 
kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

Investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025

miljoner kronor Budget 2021       Plan 2022       Plan 2023   Plan 2024 Plan 2025

Fastigheter om- och nybyggnation 658 618 498 372 375
Övrigt, ej egen investering 138 0 100 0 0
Inventarier 321 269 265 265 265

TOTAL INVESTERINGSKALKYL 1 117 887 863 637 640
- varav pågående/beslutade projekt 733 365 410 310 310
- utrymme för nya beslut 216 522 453 327 330

BERÄKNAD UTBETALNING 950 887 863 637 640

AVGIFTER OCH PRISER
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, 
tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i 
bilagor till Budget med verksamhetsplan 2021. 
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 
bilaga även på Region Jönköping läns webbplatser. 
Om behov uppstår att under året förändra avgifter 
ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige 
för beslut. Beslut om tillfälliga 
prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 
och folktandvård kan fattas av respektive nämnd. 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till 
beslut om budget 2021:
 patientavgifter i hälso- och sjukvården
 tandvårdstaxa folktandvården
 egenavgifter och bidrag hjälpmedel
 regelbok – Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län
 regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län
 kollektivtrafikpriser
 regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst
 principer för prissättning vid Kulturhuset Spira.



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Bilaga till budget 2021 - Patientavgifter i vården 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2169 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

Sammanfattning  
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
• Missiv daterat 2020-10-06  
• Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen. 
 
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att följande ändringar 
görs i bilagan för patientavgifter:  
 
I vissa fall blir patienter inlagda mot sin egen vilja. Så kallad tvångsvård. 
Det kan bli långa vårdtider och stora belopp för den enskilde patienten att 
betala.  
 
Antalet uteblivna besök i vården där patienten inte dyker upp uppgår till 2,5 
% vilket motsvarar ca 6000 vårdbesök. Det säger sig själv att detta kostar 
mycket tid och kraft för medarbetarna. En administrationsavgift på 200 kr 
ska införas vid helt uteblivna besök.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• Dygnsavgiften slopas om man som patient är utlokaliserad eller blir 
placerad i korridoren.  

• Dygnsavgiften för patienter inlagda för tvångsvård ska tas bort.  
• En separat administrationsavgift på 200 kr ska införas vid Uteblivet 

besök, ej meddelat återbud. Avgiftskod 610.  
• Efter 2 års vistelse i Sverige ska eventuell språktolk betalas av 

patienten själv. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till regelverk för patientavgifter 
i Region Jönköpings län 2021. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Avgifter och regler (länk till webplats)  Sidnr (länk till dok) 
• Patientavgifter     (sid 3) 

 
• Grundläggande bestämmelser    (sid 4) 

 
• Patientavgifter vid remittering    (sid 5) 

 
• Betalning     (sid 6) 

 
• Högkostnadsskydd     (sid 7) 

 
• Patientavgifter och koder i Cosmic   (sid 9) 

 
• Förtydliganden om patientavgifter   (sid 15) 

 
• Patientavgifter/regelverk i slutenvård   (sid 24) 

(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm) 
  

• Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm)   (sid 27) 
 

• Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen)   (sid 30) 
 

• Journal- och röntgenkopior    (sid 32) 
 

• Vaccinationer     (sid 33) 
 

• Smittskydd     (sid 35) 
 

• Avgiftsfria besök och åtgärder    (sid 37) 
 

• Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 40) 
 

• Patientavgifter ögonsjukvård    (sid 41) 
 

• Patienter från andra länder    (sid 42) 
(asylsökande, tillståndslösa, turister,  
EU-medborgare, utlandssvenskar mm)  

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21259&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21278&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21275&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21261&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21270&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21266&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21268&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21276&nodeId=31671
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Patientavgifter 
Vårdtjänst (ett urval) Avgift 
Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut 
Specialistsjukvård inklusive akutmottagning 
Vård av utomlänspatient 
Hembesök, samt tillkommande patienter  
Sjukvårdande behandling  
Dagsjukvård  
Vaccinationer  
Bokade besök inför KBT via internet  
Mottagningsbesök på distans 
Vård ”på plats” av ambulanspersonal 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök 

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök) 

250:- 

 
Provtagning mellan besök 
Bentäthetsmätning 
Aortascreening 
Blodtryck 
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva 
Graviditetstest 
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel” 
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG 
Sjukintyg via telefon eller via nätet 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn 
Slutenvård/dygn 

100:- 

 
Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut) 
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut) 
Frikort, mottagning 
Barnsjukvård 
Hembesök palliativ vård 
Kontrollbesök för organdonatorer 
Konsultbesök 
Smittskydd 
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi) 
Gynekologisk hälsokontroll 
Recept till barn 
Sjukintyg till tonåringar 
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre. 

0:- 
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Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter 
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren. 

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras: 

• Omfattas personen av lagen om allmän försäkring? 
• Är det fråga om öppen vård? 
• Sker besöket på grund av sjukdom? 
• Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling? 

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift. 

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet. 

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring? 
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan. 
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Patientavgifter vid remittering 
  

• Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket. 

• Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria. 

• Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift. 
• Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 

läkarbesöket, tas ingen patientavgift. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas en patientavgift på 100 kronor. 

• Vid remittering utomläns betalar patienten den patientavgift som gäller i vårdlänet. 

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten 
0 kronor. 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor. 

• Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare. 

Remiss från skolläkare 
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab. och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad. 

Remiss från helt privata läkare 
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab. och röntgen. 

Remiss från företagshälsovård 
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab. och röntgen. 
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Betalning 
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan. 

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar:  

• Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus 
• Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö 
• Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov 
• Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen 
• Folktandvårdens kansli, Hermansvägen 

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler. 
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Högkostnadsskydd för öppenvård – 
eFrikort 
14 maj 2019 blev frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Patienten behöver 
inte längre använda sig av stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att de uppger 
sitt personnummer så känner systemet (eFrikort) av om frikortsgränsen är uppnådd eller om 
de ska betala och i så fall hur mycket. 
De som redan har ett frikort i pappersform får sina uppgifter automatiskt överflyttade till det 
nya systemet eFrikort. De som inte har frikort men har sparade kvitton eller ett påbörjat 
stämpelhäfte behöver få sina kvitton/besök registrerade i eFrikort. De tar med sina 
kvitton/stämpelhäfte vid nästa vårdbesök och ber personalen i receptionen om hjälp med 
registreringen. 
Besök gjorda hos vårdgivare inom Region Jönköpings län registreras automatiskt i eFrikort 
om vårdgivaren har Cosmic, T4 eller Paratus. Besöker patienten en privat vårdgivare eller 
region i annat län som inte är ansluten till eFrikort så sparar patienten kvittot och får 
besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar. Kvittot måste kontrolleras så att samma besök inte räknas mer än en gång 
(förslagsvis så noteras datum och signatur på det uppvisade kvittot). Har patienten frikort och 
ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län kan 
de be om en utskrift som visar att de har frikort eller hur mycket de har kvar att betala till 
högkostnadsgränsen för frikort. Detta kan skrivas ut av alla mottagningar och vårdcentraler 
som har tillgång till eFrikort. 

Allmänt 
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra regioner. Frikort ska 
utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemregion. 
Patienten måste kunna uppvisa tidigare erlagda patientavgifter, annars debiteras hel 
patienavgift. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen 
samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av 
högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. eFrikort kan hantera personer med A-nr och 
medlemskap EU/EES/Konvention. 
För patienter bosatta i länet är högsta belopp för att få frikort för sjukvård 1 150 kronor. Ett 
frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos regionens 
vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt 
särskild lag. 
De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård bestäms av aktuellt prisbasbelopp 
(uträknat av Statistiska Central Byrån) Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad 
högstanivå. 

Grundläggande regler 
eFrikort gäller endast öppenvård. Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt 
följande regler: 

Kvalificerande belopp: 
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1 150 kronor 

Kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i alla regioner 
• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regioner enligt lag eller 

avtal 
• Receptförnyelse/telefonrecept 
• Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Patientavgift för mottagningsbesök på distans 
• Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal 

Inte kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift inom företagshälsovården 
• Patientavgift hos helt privata vårdgivare 
• Patientavgift som betalas av asylsökande 
• Patientavgift vid uteblivet besök 
• Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva 
• Slutenvårdsavgift på sjukhus 

Frikort gäller: 

• Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare (samt vid besök hos andra regioners 
vårdgivare) 

• Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 
avtal 

• Receptförnyelse/telefonrecept 
• Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Vid mottagningsbesök på distans 
• Vid vård på plats av ambulanspersonal 

Giltighetstid: 

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket. 

Frikortsbesök 
Vid besök med frikort utfärdas eventuellt sjukvårdskvitto på 0 kronor . 

Frikort som anställningsförmån 
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
regionsanställda m.fl. har rätt till registrering i eFrikort. 
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic 
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering. 

Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgiftsregistreringar 
2020 

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Beskrivning 

100 Läkarbesök, primärvård 250:- 

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter. 
Gäller patienter upp till 85 år. 

  

110 Läkarbesök, specialistvård 250:- 

Länssjukvård, närakut, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- 
och helgdag. 
Gäller även vid hembesök 

Inkl patient med EU-kort. 
Dagsjukvård läkare. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

120 Läkarbesök, remiss 0:- 

Första remissbesök till 
specialistläkare gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande 

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 2.275:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

150 Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention. 

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 250:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
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Gäller patienter upp till 85 år. 
  

170 Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 250:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

200 Sjukvårdande behandling 250:- 

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök. 
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:- 

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:- 

Asylsökande 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

230 Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 760:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

240 Provtagning 100:- 

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning. 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

250 Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention 

OBS! 

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift 
väljas i kassan, inte avgiftsfritt 
besök 

0:- 

Mottagning läkare, frikort. 
Dagsjukvård, läkare, frikort. 
Mottagning annan än läkare, frikort. 
Dagsjukvård annan än läkare, frikort. 
Recept, frikort. 
Sjukintyg, frikort. 

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:- 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av läkare i palliativ vård. 
Kontrollbesök för organdonatorer. 
Konsultbesök. 
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Nedsatt avgift. 
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift. 

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14. 

306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Alla enheter, länssjukvård och 
primärvård 

307 Provtagning, remiss från 
primärvården 0:- Provtagning 

310 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt 0:- 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift. 
Gästdialys. 

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd. 

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd. 

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

350 Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:- Denna kod kombineras med avgift 

bland varor i Cosmic. 

440 Varuförsäljning 0:- Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök. 

450 Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 0:- 

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr 

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m. 
600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid. 
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll 

610 Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn 

610 Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn, tolk 

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:- Avgift vid ej meddelat återbud, 
läkare, tolk. 
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Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
personal. 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare. 
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud 

25:- Se ovan. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 

335:- Se ovan 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, 
tolk 

560:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud 50:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud, tolk 360:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 250:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 560:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 250:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 
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611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

613 Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk 

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl 

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

615 Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 
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618 Sent återbud inom 24 timmar, 
hälsovård 100:- 

Gäller patienter som lämnar sent 
återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. 
Gäller fr.o.m. 2018-02-08. 

620 Receptförskrivning 100:- 

Recept   
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept. 
Recept som hämtas på mottagning. 
Recept som sänds hem, e-recept. 
Telefon-EKG, band-EKG. 
Remiss utfärdat efter telefonsamtal. 
Om både recept och sjukintyg 
utfärdas efter telefonsamtal, tas 
endast en avgift ut. 
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos. 
Recept , frikort. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

625 Recept, personer från andra länder 760:-   
630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring. 

640 Sjukintyg 100:- Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal. 
Sjukintyg frikort. 

650 Receptförskrivning, asyl 25:- Gäller patienter upp till 85 år. 
  

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-   

700 Övrigt 12.255:- 

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl 
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*. 

  Varugrupper   

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.). 
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg. 
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning). 

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden. 

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden. 
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö 
Abort och sterilisering 
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård. 

Amningsmottagning 
Besök gällande problem med amning är avgiftsfria. 

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel" 

Arbetsplatsbesök 
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B (exkl moms) per besök. Om intyg måste 
skrivas ska det momsbeläggas. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras patientavgift som vid övrig 
sjukvårdande behandling. 

Blodgruppering 
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, intygstaxa B (inkl moms). 

Dagsjukvård 
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi, geriatriskt rehabilitering) betalar patienten vanlig 
patientavgift. 

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och 
sjukvårdspersonal som medverkar i vården av patienten. 

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt. 

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift. 

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost. 

Distansbesök (mottagningsbesök på distans) 
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Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst. 

Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande. 

Om distansbesöket sker via vanlig analog telefon (ingen e-tjänst) ska patienten inte betala 
patientavgift. 

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos) 
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut. 

Drogtest, DNA-test 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden. 

Faderskapsprov 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande. 

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom 
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver inte vara samma 
vårdgivare. 

Gruppbehandling 
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar vanlig patientavgift 

Graviditetsdiabetes 
Besök som görs på grund av graviditetsdiabetes är avgiftsfria 
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Hembesök 
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt. 
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor. 

Hjälpmedelsförskrivning  
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår. 

Vid förskrivning betalar patienten vanlig patientavgift per behandlingstillfälle (sjukvårdande 
behandling). 

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt. 

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten). 

Hälsokontroll 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.) 

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning. 

Hälsovård 
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras). 

Avgift vid hälsovård är inte frikortsgrundande. 

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras 
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande: 

• Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC. 

• Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift. 
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• Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 
inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen. 

• Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten. 

Högriskskydd för levande donatorer 
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen). 

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras. 

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen. 

Hörselskydd och musikproppar 
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för själva 
avgjutningen av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. Tillverkning av 
eventuella skydd/proppar står kunden för själv. 

Kvarskrivna patienter 
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sin gamla hemregion. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas 
som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste ha en 
betalningsförbindelse för. 

Regionen, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska inte debiteras vårdkostnaden. 

KBT via internet 
Patienten betalar ingen patientavgift för tillgång till behandlingspaketet. Patientavgift erläggs 
för inledande bedömningssamtal samt vid eventuellt avslutningssamtal, precis som vid 
vanliga bokade besök. Övriga kontakter under vårdprogrammet genererar ingen patentavgift.  

Konsultation 
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda. 
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Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper 
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria. 

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning 
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift. 

 

 

Läkarbesök i äldreboende 
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral. Om primärvårdsläkaren kallas till 
äldreboendet på annan tid gäller samma patientavgift. 

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård 
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria. 

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas 
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom. 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag 
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje bokat besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, 
även när de av praktiska skäl samordnas samma dag. 

Lärcafé 
Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter och/eller 
närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa 
möjliga livskvalitet. Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är 
deltagande i lärcaféer avgiftsfritt. 
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Momsbelagda tjänster 
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex: 

• Rättsintyg 
• Intyg till försäkringsbolag 
• Intyg om hälsotillstånd 
• Körkortsintyg inkl drogintyg 
• Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering 
• Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan 
• Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd 
• Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 

höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc. 

Exempel på momsfria tjänster: 

• LVM-intyg 
• LVU-intyg 

Nyförlöst med förlossningsskada  
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen 

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården 
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket. 

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som 
normalt är avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom 
kvinnohälsovården. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande. 
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När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården 
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation. 

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård utgår vanlig patientavgift. Samma 
avgift tas ut om besöket avser en inläggning eller operation. Detta gäller även patienter som 
har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande 

När patienten inte får vård 
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte. 

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift. 

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom. 

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom. 

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök 
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik. 

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket. 
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Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).  

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov. 

Provtagning på familjemedlemmar 
Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt. 

Receptförskrivning 
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök 

Remissbesök hos specialist- och primärvård 
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning) 

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så betalar 
patienten avgift för nästa besök. 

Teambesök 
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en vanlig patientavgift. 

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda bokade besök. Avgift tas ut för varje 
besök. 

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning. 

Transport av avlidna 
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning. 

Regionen utför eller betalar transport 

• till sjukhus för obduktion som initierats av läkare 
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• vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat 
• vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör inte direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127). 

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008. 

Vård på plats av ambulanspersonal 
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för 
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de 
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. 
Avgiften är högkostnadsgrundande. 

Återbetalning vid väntetid 
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket. 
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården 
Avgifter i slutenvård 
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, betalar patienten 100 kr per påbörjad vårddag. 
Därefter betalar patienten 80 kr per vårddag. 

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.   

Barn 
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa. 

För vilka dagar betalar patienten? 
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid. 

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut. 

Högkostnadsskydd och sluten vård 
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande. 

Patientgrupper med avgiftsfrihet 

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt  

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Öppenvårdsbesök för dessa personer är avgiftsfria.  

Rättspsykiatrisk vård 

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.   

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemregionen 
för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter debiteras patientavgift. 

Smittskyddslagen (2004:168)  
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom. Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan. 

Asylsökande 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård. 

Inskrivningsregler 

Gränsdragning - öppen eller sluten vård? 

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård. 

Rätt folkbokföringsadress och identitet 

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet. 

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt region efter avslutad vårdtid om det 
avser utomlänspatienter. Det är alltid patientens hemregion som har betalningsansvar för 
vården. Hemregion är den region där patienten är folkbokförd. 

Permissionsregler 

Betalning vid permissioner 

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift. 

Resdag 

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission. 

Permissionsdag 

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset. 
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Omfattning av permissionen 

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. 
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 

Anhörigförmåner 
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen. 
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Intygsavgifter 
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg. 
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. 

Moms på intyg 
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms. 

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling. 

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" 

Avgiftsfria intyg 
• Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 

enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria. 
• Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad. 
• Adoptionsintyg 
• Färdtjänstintyg 

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län. 

Intygsavgifter* A, B och C 
  Intyg Exkl moms Inkl moms 

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift. 

208:- 260:- 

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg 

656:- 820:- 

  

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 
kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg. 

1.024:- 1.280:- 

  Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim 

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner) 
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Intygsavgifter enligt författning 
Intyg Avgift 

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning 

Taxa med moms 

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908) 

Patientavgift 

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:- 

  

Körkortsintyg 
Intyg Exkl moms Inkl moms 

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas 
patientavgift ut för besöket. 

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk. 

0:-   

Intyg för behörighet till C- och D-körkort. 

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort 

656:- 820:- 

  
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök. 

Taxa för kompletterande provtagningar utöver de 4-
6 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller 
(ej frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 

1.024:- 

  

1.280:- 

  

  

  

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 1.024:- 1.280:- 
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om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser. 

Om någon analys visar sig vara positiv och därför 
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får 
den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 
kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej 
frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C     

  
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper 
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen). 

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket. 

Sjukskrivning 
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team: 
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Avgifter för intyg och möten - 
sjukskrivningsprocessen 
Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg, intyg baserat på telefonsamtal kostar 
100 kr. Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften. 

Läkarutlåtande och intyg 

Läkarutlåtande Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande. 

  

- 

  

- 

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland. 

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
region/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27). 

4.500:- 5.625:-  

Förfrågan (skriftligt) om medicinskt läkarutlåtande från 
Arbetsförmedlingen eller förfrågan om läkarutlåtande från 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda Arvode tas ut. Faktura skickas 
till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver 
särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i 
arvodet. 
 
OBS! Vid fakturering Arbetsförmedlingen ska det ärendenummer anges 
som står i förfrågningsunderlaget. Personnummer ska inte anges på 
underlaget. 

  

2.200:- 

  

2.750:- 
 

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg) 

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C. 

Avstämningsmöte – när läkare medverkar Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 
gäller att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan. 
Patientavgift tas inte ut. 

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns. 

750:- 938:- 
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Trepartsmöte med extern aktör - utan Försäkringskassan 
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och extern aktör, exempelvis arbetsgivare, 
arbetsförmedling eller socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att initiera och planera 
insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. 
Extern aktör kan initiera, dock inte kräva, ett trepartsmöte med vården.  

Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte ut. 

Rehabkoordinator 
Görs som en del av vård och behandling för att följa upp/planera insatser under 
sjukskrivningen exempelvis via kartläggande eller stödjande samtal.  
 
För bokade besök hos rehabkoordinator debiteras vanlig patientavgift. 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut. 

Arbetsplatsbesök 
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B (exkl moms). 
Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då intygstaxa B (inkl moms) 
för besök + intyg. 
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras vanlig patientavgift som vid 
sjukvårdande behandling. 

PR-team® 
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut. 

Se regler för teambesök ”patientavgifter i vården/förtydligande om patientavgifter” 
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Journal- och röntgenkopior 
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att: 

• Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med post. Det bör ske 
med rekommenderad post för att försäkra sig om att utskriften inte kommer till fel 
person, det finns dock inget lagkrav som stödjer att de måste rekommenderas. 

• Se hela regelverket om utlämnande av patientuppgifter i regionens 
dokumentationshandbok. 

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen. 

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar. 

Kostnad 

• 1-9 kopior: 0:- 
• 10 kopior: 50:- 
• Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st 
• Röntgenfilm på CD-skiva: 300:- 
• Kopia av ljudband: 120:-/st 
• Kopia av video/DVD: 600:-/st 
• Ultraljudsbild: 50:-/st 

Exempel: 
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:- 

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura. 

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen. 

Avgiftsfria journalkopior 
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen. 

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal. 

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos regionssansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet. 
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Vaccinationer 
Patienten betalar vanlig patientavgift + vaccinpris hos både primärvård och specialistläkare. 
Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor och 
asylsökande. För ej folkbokförda utlänningar/turister gäller debitering enligt fasta prislistan: 
sjukvårdande behandling + vaccinpris. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande. 
Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
också betala vanlig patientavgift. 
Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning 
är avgiftsfria. 
Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt prislista + patientavgift även för barn. 
För aktuella vaccinpriser se 1177: https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerar-
varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/  

Vaccinpriser 
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin. 

Incidenter med risk för blodsmitta 
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker 
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21. 
  
Pneumokockvaccinet enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i 
vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år. 

Gratis vaccination av barn med särskild risk 
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B. 

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt. 

https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/
https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/


34 
 

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker. 
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML) 
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för att förebygga att ingen avbryter 
behandlingen för tidigt.  Det tas inte ut några patientavgifter för provtagning, undersökning, 
vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under 
smittskyddslagen (SmL 2004:168 7 kap 2§). Det är endast de besök som läkare bedömer 
minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande 
kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten 
fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts. För 
behandling av komplikationer betalas vanlig patientavgift. Kostnadsfrihet för läkemedel gäller 
de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen.  
Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten. 
Detta gäller för personer som är inskriven i svensk försäkringskassa, asylsökande, personer 
som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd, EU-medborgare och utländska patienter.  
 För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift. 
Se mer info på infektionsavd hemsida ”kostnadsfria besök”: 
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=20806#copy  

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen 

Allmänfarliga sjukdomar 

•Campylobacterinfektion 
•Coronavirus 
•Difteri 
•Ebola 
•Enterohemorragisk E.coli (EHEC) 
•Fågelinfluensa (H5N1) 
•Giardiainfektion 
•Gonorré 
•Hepatit A, B, C, D, E 
•Hivinfektion 
•HTLV I eller II 
•Klamydiainfektion 
•Kolera 
•Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 
•Mjältbrand 
•Paratyfoidfeber 
•Pest 
•Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 
•Polio 
•Rabies 
•Salmonellainfektion 
•Shigellainfektion 
•Smittkoppor 

http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=20806#copy
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•Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) 
•Syfilis 
•Tuberkulos 
•Tyfoidfeber 
•Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber 

 



37 
 

Avgiftsfria besök och åtgärder 
Besök/åtgärd Kommentar 

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och eventuell lungröntgen. 

Amningsmottagning Besök gällande problem vid amning är avgiftsfria 
Anhållna, häktade eller 
intagna vid 
kriminalvårdsanstalt 

Öppenvårdsbesök (SFS 2010:611) 

Antabusbehandling   

Barn och ungdomar 

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande. 

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri. 

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt. 

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 2001:453) 

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt. 
Dialysbehandling   
Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer   

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall 
Färdtjänstintyg   

Förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog. 

Graviditetsdiabetes Besök gällande graviditetsdiabetes är avgiftsfria 
Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018 
HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter 

(SFS 1993:332) 

Klinisk läkemedelsprövning   

Körkortsintyg vid sjukdom 

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs) 

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk. 
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Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren. 

 
Kvinnohälsovård 

 
Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV 
  

Lärcaféer Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, 
därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt. 

 
Mammografi 
  

 
Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018 

Medicinhämtare/- 
Depotinjektioner Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel. 

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal för 
patienter i palliativ vård 

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande 
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp 
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig. 

Preventivmedels- och 
abortrådgivning. 
Insättning av spiral, 
P-spruta  

(SFS 2010:1218) 
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan. 

Tobaksavvänjning  Själva tobaksanvänjningen är avgiftsfri, eventuella recept 
debiteras som vanlig receptförskrivning. 

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin 

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling. 

Vård enligt smittskyddslag 

Det ska inte tas ut några patientavgifter för provtagning, 
undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende 
smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Det 
är endast de besök som läkare bedömer minska risken för 
smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För 
efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder 
som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar 
och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som 
getts. 

(ev. slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska 
dock fortfarande betalas av patienten) 

Vårdintyg för sluten 
psykiatrisk vård 

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Öppen sjukvård för 
regionanställda 

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig. 
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Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel). 

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen. 

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i 
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemlandstingets vårdinrättningar. 

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften. 

Öppen sjukvård för personer 
85 år och äldre 

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre. 

Övre luftvägsinfektion 

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har hen vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
inom fem dagar. 
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet. 
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Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård 
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019). 

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg. 

Sjukvårdstaxans regler gäller: 

• Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk. 
• Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet. 
• Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §. 
• Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder. 
• Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. 
• Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 
• Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs. 

  

Patientavgifter 
Vårdgivare Patientavgift 

Tandläkare inom allmäntandvård 250:- 
Tandläkare inom specialisttandvård 250:- 
Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:- 

  

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande. 

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift. 

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt. 

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och ska 
registreras i eFrikort. Vid besök hos folktandvården registreras besöksavgiften automatiskt via 
T4. Privata vårdgivare som har avtal med eFrikort registrerar besöksavgiften i 
webbapplikationen. Privata vårdgivare som inte har avtal skriver ut kvitto till patienten som 
får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar som har tillgång till eFrikort. 
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Patientavgifter ögonsjukvård 
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och 
samma besökstillfälle 

Åtgärd Avgift 
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk. 

250 

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250 

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion. 

  

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist 

Åtgärd Avgift 
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250 
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250 
c. Fluo (röntgen) - ssk 250 
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250 
e. SLO - usk/ssk/optiker 250 
f. Makulabesök - ssk/optiker 250 

Som ovan i kombination med läkarbesök 

Åtgärd Avgift 
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250 
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250 
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250 
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250 
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250 

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”. 
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder 
 (fullständigt regelverk för rätten till vård för asylsökande och flyktingar finns här: 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/154b5110-cb34-4e27-9014-313479bedd17) 

Asylsökande 
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. 

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor. 

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket. 

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna. 

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift. 

Vem är asylsökande? 

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort. 

Kortets nummer (dossiernr) anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat 
debiteringsunderlag. Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i 
Cosmic eller för privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Regionens 
Hus. 

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235). 

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård 

Frikortsförmån gäller inte. 

Läkarbesök 50:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 
Telefonrecept 25:- 

  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/154b5110-cb34-4e27-9014-313479bedd17
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Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård 

Vid första besök med remiss från primärvården: 

Läkarbesök 50:- 
Akuta remissbesök 0:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 
Telefonrecept 25:- 
Tolk*   

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften. 

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare: 

Läkarbesök 50:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 

  
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården: 

Akutmottagningen eller ambulans ”vård på plats” 250:- 
Läkarbesök  250:- 
Sjukvårdande behandling 250:- 

  

Sjukhusvård 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård). 

Debiteringsrutiner 

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem). 

Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort. 

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr 

Besök hos annan vårdgivare 785 kr* - 25 kr = 760 kr         
Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
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debiteras regionen 
Tolk 415 kronor per tillfälle 

Hälsoundersökningar 2.175 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) 
utförda under 2020 ** 

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

** Ersättning från migrationsverket regleras varje år 

Övriga flyktinggrupper 
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande. 

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande. 

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor. 

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor. 

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård. 

 

EU/EES-länder 
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike. 

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet/EUkort.  
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Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige. 

När vi debiterar Försäkringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. 
Det är sidan med "stjärncirkeln" som ska kopieras. Vid osäkerhet, ta kopia på båda sidor. Se 
länk hur EU-kortet ser ut i andra länder: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv . 

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan. 

EUmedborgare utan EU-kort 

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa". 

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och eventuellt få 
tillbaka sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort. 

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland. 

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 
Barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får 
diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. Däremot är det 
en annan fråga om alla barn ska ha rätt till avgiftsfri vård eller inte. 
Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention omfattas 
nationellt av samma rättigheter som länsbarn och följer barnhälsovårdens, skolhälsovårdens 
och folktandvårdens basprogram.   
Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa. 
Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller inte omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdkostnad enligt gällande 
prislista för utomlänsvård betalas. 
Gäller det övriga utländska medborgare som inte är folkbokförda, t.ex. turister som inte kan 
påvisa sin rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som 
vuxna enligt gällande prislista för utomlänsvård. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv
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Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst. 

• Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder. 
• Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige 
• Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar 
• Adoptivbarn 
• Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa 

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning. 

Konventionsländer 
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel. 

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen. 

Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare 
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället. 

Algeriet 

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar vanlig 
patientavgift för ett akut öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och i primärvården. Patienten 
betalar vanlig slutenvårdsavgift för akut slutenvård. 
Resten enligt DRG-poäng faktureras 
försäkringskassan. Kopia på patientens id-handling 
medsändes till FK. 

Australien 

Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar vanlig patientavgift för 
ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar vanlig 
slutenvårdsavgift för akut slutenvård. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia av 
patientens id-handling medsändes till FK 

Israel 
Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
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betalar patienten vanlig slutenvårdsavgift. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK. 

Québec 

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar 
i Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( 
Vistelsetid max ett år). Resten enligt regionavtalet 
(öppen vård) och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen 
om studiestöd. 

Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Lettland, 
Kroatien, Lichtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike. 

(Storbritannien räknas fortfarande 
som ett EUland fram till årsskiftet 
2020/2021) 

 

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), 
eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller 
annat intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här. 

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten vanlig 
slutenvårdsavgift om hen innehar EU-kortet. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK. 

Danmark, Finland, Island och Norge 

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. För akut slutenvård betalar patienten 
vanlig slutenvårdsavgift. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras Försäkringskassan.  

Krav: uppgifter om patientens namn och 
fullständiga adress i hemlandet samt en kopia på 
ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort) 
medsändes till FK 

Övriga länder 

Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 
kr* för sjukvårdande behandling. För akut slutenvård 
betalar patienten enligt DRG-prislista. 
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*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Reservnummer (A- respektive C-nr) 
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(används när patienten inte kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-
241 41 41. På kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr 
(används när patienten kan identifiera sig) kan klinikerna själva erhålla och registrera i 
Cosmic. 

Utlandssvenskar - definition av utlandssvensk 
Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård. 

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård.  

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass. 

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land 

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. De måste styrka sin rätt 
till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall gäller inte det svenska EU-kortet 
utan ett EU-kort som är utfärdat i det land som personen nu är folkbokförd i). 
Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad och kopia på EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har EU-kort måste hen betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård. 

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste hen betala fullt pris enligt regionprislistan. 

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land 

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. 

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land 

Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
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utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor. 

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet. 

Studerande i nordiska länder måste kunna lämna uppgifter på fullständig adress i hemlandet 
samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland 

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas. 

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra 

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för 
den resterande kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES 

Patienten betalar som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för den resterande 
kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift). 

Denna rättighet gäller bara i den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från 
Sverige. Vårdregionen svarar för den resterande kostnaden. 

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 

Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor (vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden). 
Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk Försäkringskassa, och 
detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt texten ovan 
("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES"). 
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Studerande från EU/EES-land 
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland. 

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden. 

Studerande från icke EU/EES-land 
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillstånd sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt. 

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och 
detta kan även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar i så fall 
ersättning till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som 
inte är bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av 
arbetsgivaren men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Samordningsnummer behöver alltså 
inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll. 
Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen. 

Samordningsnummer 
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnummer (ett måste för att personen t ex ska 
kunna betala skatt). Ett exempel på ett samordningsnummer kan vara följande: 19521075-
xxxx om personen är född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta 
fall 75). Samordningsnummer behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan 
måste kontaktas för att kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte. 
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Bilaga till budget 2021 - Principer för tandvårdstaxa 
Folktandvården 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2168 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2021 samt 
prislista per åtgärd till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga 
tandvårdsstödet. Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom 
folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan föreslås och en prislista 
har tagits fram för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 
• Bilaga prislista 2021 Folktandvården 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
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Regionstyrelsen 

Bilaga till budget 2021 - Principer för 
tandvårdstaxa Folktandvården 2021 

Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2021 samt 
prislista per åtgärd till regionstyrelsen. 

Sammanfattning 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet 
Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom folktandvården ska förhålla 
sig till referensprislistan föreslås och en prislista har tagits fram för 2021. 

Information i ärendet 
Bakgrund 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. 
Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger 
till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en 
tandvårdsbehandling. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling 
kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt 
arbete och material. 
 
Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare 
och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför. Om en 
tandläkare tar ut ett högre pris, än det som är angivet i referensprislistan, får 
patienten själv betala mellanskillnaden. Om tandläkarens pris är lägre än 
referenspriset, får patienten ersättning enligt det pris den betalar. 
En översiktlig genomgång av hur andra landsting/regioner förhåller sig till 
referensprislistan visar att de allra flesta avviker och avvikelsen varierar mellan 
4 och 20 procent. Region Jönköpings län avviker också från referensprislistan 
med cirka 5 procent. 
 
Folktandvården – principer för tandvårdstaxan 
Principerna avser både allmäntandvård och specialisttandvård och sätter ramen för 
hur de olika åtgärderna inom folktandvården prissätts. 
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• Taxan ska i största möjliga utsträckning följa referensprislistan. 
• Den totala intäkten (åtgärd*volym*pris) får avvika max 5 procent från 

referensprislistans totala intäkt (5 procent motsvarar ca 10 miljoner kronor 
för Region Jönköpings län). 

• Frisktandvården ska vara självfinansierad. 
Utifrån detta har en prislista för 2021 tagits fram enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 
• Bilaga prislista 2021 Folktandvården 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård 
Folktandvården 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kristina Bertov  
Chefscontroller 

 



Taxeförslag 2021
Gäller från 2021-01-15

blå färg  =  Åtgärden kan debiteras med särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Grön färg = Åtgärdskoden kan endast användas inom specialisttandvården.
gul färg = detta är en åtgärdskod som är ny för året.

100 Undersökning, riskbedömning och  hälsofrämjande åtgärder

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1 025 885
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 385 385
103H1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 700 385
103S Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 490 490
103SH Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 720 490
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 090 1 090
107S Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 645 1 645
107SH Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 2 060 1 645
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 775 1 775
108SL Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 445 2 630
108S Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 630 2 630
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 740 675
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 925 875
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 285 285
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 535 535

Konsultationsåtgärder för tandläkare med bevis om specialistkompetens

115S
Konsultation specialisttandvård (Kan användas endast av tandläkare med bevis om
specialistkompetens) 965 965

116S
Konsultation specialisttandvård, omfattande  (Kan användas endast av tandläkare med bevis om
specialistkompetens) 1 875 1 875

Åtgärder för berättigad röntgenundersökning
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 60 60
121S Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 100 100
123 Röntgenundersökning, helstatus 835 835
123S Röntgenundersökning, helstatus 1 280 1 280
124 Panoramaröntgenundersökning 540 540
124S Panoramaröntgenundersökning 865 865
125 Röntgenundersökning, extraoral 530 530
125S Röntgenundersökning, extraoral 1 000 1 000
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 020 1 020
126S Röntgenundersökning, omfattande 1 695 1 695
127 Röntgenundersökning, delstatus 200 200
127S Röntgenundersökning, delstatus 350 350
128 Röntgenundersökning, större delstatus 345 345
128S Röntgenundersökning, större delstatus 525 525

Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 020 1 020
131S Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 290 1 290
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 310 1 310
132S Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 745 1 745
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 605 1 605
133S Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 380 2 380
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 900 1 900
134S Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 805 2 805

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 605 605
161 Salivsekretionsmätning 640 640
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400
163 Biopsi 1 080 1 080
163S Biopsi 1 320 1 320
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 610 610

,

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 440
204 Profylaxskena, per skena 830 830
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 180 180
206 Fluorbehandling 360 360
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 285 285



208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 545 545
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 840 840

300 Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder 
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 420 420
301S Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 530 530
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 785 785
302S Sjukdoms- eller smärtbehandling 1 005 1 005
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 160 1 160
303S Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 490 1 490
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 735 1 735
304S Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 225 2 225
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 100 1 100
313S Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 2 265 2 265
314 Beteendemedicinsk behandling 505 505
314S Beteendemedicinsk behandling 1 045 1 045
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 440 440
322 Stegvis excavering 1 155 1 155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 545
341S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 745 745
341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055
342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595
343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 230 4 230
362 Lustgassedering, per gång 850 850

400 Kirurgiska åtgärder
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
401 Tanduttagning, en tand 1 055 1 055
401S Tanduttagning, en tand 1 360 1 360
401 Avlägsnande av hängande led, "Grafisk åtgärd" 0 0
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 570 1 570
402S Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 005 2 005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 570 1 570
402S Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 005 2 005
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 190 190
403S Tanduttagning, tillkommande enkel 245 245
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 220 3 220
404S Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 040 4 040
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter 3 220 3 220
404S Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera rötter 4 040 4 040
404 Kirurgiskt avlägsnande av  vävnad 3 220 3 220
404S Kirurgiskt avlägsnande av  vävnad 4 040 4 040
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 300 4 300
405S Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 390 5 390
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 055 1 055
406S Tanduttagning, övertalig tand 1 360 1 360
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 125 2 125
407S Övrig kirurgi eller plastik 2 615 2 615
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 295 4 295
408S Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 440 5 440

409
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder,
tilläggsåtgärd 1 575 1 575

409S
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder,
tilläggsåtgärd 2 010 2 010

Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 2 900 2 900
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 240 3 240
421S Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 430 4 010
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 555 1 555
422S Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 880 1 880
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 720 4 720
423S Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 405 5 850
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 745 1 745
424S Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 125 2 125
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat. 6 525 6 525
425S Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat. 8 665 7 895
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 330 2 330
426S Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 875 2 875
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 105 4 105
427S Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 095 5 095



428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 960 4 960
428S Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 840 5 840
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 050 4 050
429S Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 030 5 030

430
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan
kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant,  per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 560 1 560

430S
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan
kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant,  per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 000 2 000

431
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller
implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 610 2 610

431S
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller
implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 045 3 045

432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant,
tilläggsåtgärd 1 945 1 945

432S
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant,
tilläggsåtgärd 2 270 2 270

435 Avlägsnande av ett implantat 1 055 1 055
435S Avlägsnande av ett implantat 1 360 1 360
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 190 190
436S Avlägsnande av ett implantat, enkel 245 245

Parodontalkirurgiska åtgärder
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 1 870 1 870
446S Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 2 030 2 030
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 260 1 260
447S Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 370 1 370
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 770 770
448S Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 990 990
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 355 3 355
451S Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 460 4 460

452
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom
tandposition 3-3 4 635 4 635

452S
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom
tandposition 3-3 6 120 6 120

453
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant
eller inom tandposition 3-3 3 530 3 530

453S
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant
eller inom tandposition 3-3 4 690 4 690

454
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera
kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 635 4 635

454S
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera
kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 120 6 120
Övriga åtgärder

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335
 

500 Rotbehandling
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 505 3 505
501S Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 310 4 310
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 225 4 225
502S Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 215 5 215
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 300 5 300
503S Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 565 6 565
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 780 5 780
504S Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 150 7 150
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 935 935
520S Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 175 1 175
521 Akut trepanation och kavumextirpation 825 825
521S Akut trepanation och kavumextirpation 1 045 1 045
522 Komplicerad kanallokalisation 830 830
522S Komplicerad kanallokalisation 1 045 1 045
523 Stiftborttagning 1 210 1 210
523S Stiftborttagning 1 535 1 535
541 Apikalkirurgisk behandling 3 775 3 775
541S Apikalkirurgisk behandling 4 755 4 755
541SH Apikalkirurgisk behandling 5 655 4 755
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 065 1 065
542S Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 335 1 335

600 Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 615 3 615
601S Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 925 4 925
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 615 3 615
602S Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 925 4 925
603 Reponeringsskena, per skena 5 750 5 750
603S Reponeringsskena, per skena 6 890 6 890



604L1 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 1 270 2 170
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 170 2 170
604S Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 605 2 605
606 Motorisk aktivering 535 535
606S Motorisk aktivering 655 655
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 770 770
607S Bettslipning för ocklusal stabilisering 990 990

700 Reparativa åtgärder
Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 725 625
701 Inlägg av en yta på framtand eller hörntand 3 855 625
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 090 990
702 Inlägg av två ytor på framtand eller hörntand 3 855 990
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 315 1 215
703 Inlägg av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 3 855 1 215
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 800
704 Inlägg av en yta på molar eller premolar 3 855 800
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 290 1 175
705 Inlägg av två ytor på molar eller premolar 3 855 1 175
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 680 1 565
706 Inlägg av tre eller flera ytor på molar eller premolar 3 855 1 565
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 880 1 780
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 565 565

800 Protetiska åtgärder
I de fall fastsittande protetik utförs i helkeramiskt material tillkommer en materialkostnad med 200
kronor per led.

Åtgärd Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

Tandstödd protetik
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 290 5 910
800S Permanent tandstödd krona, en per käke 7 685 7 025
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 765 4 590
801S Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 975 5 465
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 240 3 240
802S Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 895 3 895
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 555 1 555
803S Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 935 1 935
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 250 2 250
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 250 2 250
804S Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 470 2 470
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 925 1 925
805S Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 250 2 250
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 515 3 515
806S Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 170 4 170
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 515 2 515
807S Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 895 2 895
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 515 2 515
807S Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 895 2 895
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 450 3 450
808S Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 4 100 4 100
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 075 1 075
809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 235 1 235
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 075 1 075
809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 235 1 235

Reparation av tandstödd protetik
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 595 595
811S Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 760 760
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 520 1 520
812S Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 955 1 955
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 620 4 620
813S Broreparation med tandteknisk insats 5 710 5 710
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 980 7 980
814S Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 725 9 725
815 Sadelkrona 5 330 5 330
815S Sadelkrona 6 310 6 310

Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 755 3 755
822S Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 410 4 410
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 5 285
823S Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 155 6 155
824 Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad 11 200 11 200
824S Partiell protes med gjutet metallskelett, klammerförankrad 12 725 12 725



825
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona
eller attachments 12 675 12 675

825S
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona
eller attachments 15 235 15 235

826 Attachments, per styck 100 100
827 Hel underkäksprotes 9 510 9 510
827S Hel underkäksprotes 11 825 11 825
828 Hel överkäksprotes 9 510 9 510
828S Hel överkäksprotes 11 825 11 825
829 Immediatprotes, hel käke 7 120 7 120
829S Immediatprotes, hel käke 8 315 8 315

Reparation av avtagbar protetik
831 Justering av avtagbar protes 385 385
831S Justering av avtagbar protes 495 495
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 285 1 285
832S Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 505 1 505
833 Rebasering av protes 2 625 2 625
833S Rebasering av protes 3 115 3 115
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 000 2 000
834S Lagning av protes där avtryck krävs 2 325 2 325
835 Rebasering och lagning av protes 3 115 3 115
835S Rebasering och lagning av protes 3 655 3 655
836 Komplicerad lagning av protes 3 900 3 900
836S Komplicerad lagning av protes 4 445 4 445

837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till
befintlig protes. 6 735 6 735

837S
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till
befintlig protes. 7 710 7 710

839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 065 3 065
839S Inmontering av förankringselement, per käke 3 605 3 605

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av
bettavvikelse

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 990 1 990
845S Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 425 2 425
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4 540 4 540
846S Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 300 5 300
847 Klammerplåt 4 065 4 065
847S Klammerplåt 4 825 4 825
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 565 565
848S Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 730 730

Implantatprotetiska åtgärder
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 219 8 310
850S Implantatstödd krona, en per käke 11 470 9 630
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 095 6 445
852S Implantatstödd krona, flera i samma käke 8 690 7 435
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 250 2 250
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 250 2 250
853S Hängande led vid implantatstödd bro 2 470 2 470
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 195 2 195
854S Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 525 2 525
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 195 2 195
854S Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 525 2 525
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 550 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 565 1 565
856S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 780 1 780
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 565 1 565
856S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 780 1 780

857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per
implantat 495 495

858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 295 1 295

859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 105 1 105
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 32 535 32 535
861S Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 35 820 35 820
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 34 545 34 545
862S Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 37 830 37 830
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 36 095 36 095
863S Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 39 380 39 380
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 31 470 31 470
865S Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 34 425 34 425

Täckprotes på implantat

871
Implantatstödd täckprotes i överkäke  på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke
på implantat oavsett antal implantat 17 805 17 805

871S
Implantatstödd täckprotes i överkäke  på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke
på implantat oavsett antal implantat 20 145 20 145

872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 20 070 20 070



872S Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 22 410 22 410
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra  implantat eller fler 22 680 22 680
873S Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra  implantat eller fler 25 025 25 025
874 Tillägg för alveolarbar på 2 implantat 4 495 4 495
874S Tillägg för alveolarbar på 2 implantat 4 820 4 820
875 Tillägg för alveolarbar på 3 implantat 5 295 5 295
875S Tillägg för alveolarbar på 3 implantat 5 625 5 625
876 Tillägg för alveolarbar på 4 implantat 7 055 7 055
876S Tillägg för alveolarbar på 4 implantat 7 385 7 385
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 750 14 750
877S Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 17 090 17 090
878 Förankringselement täckprotes,  per styck 290 290

Reparation av implantatstödd protetik
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 140 1 140
881S Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 465 1 465
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 075 3 075
883S Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 350 3 350
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7 535 7 535
884S Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 245 8 245
888 Fästskruv/broskruv, per styck 185 185
889 Distansskruv, per styck 380 380
892 Läkdistans, per styck 340 340
893 Avmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 100 1 100
893S Avmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 430 1 430
894 Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 155 1 155
894S Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 480 1 480
895 Avmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 455 1 455
895S Avmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 890 1 890
896 Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagtfyra eller fler implantat 1 565 1 565
896S Återmotering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 2 000 2 000

 
900 Tandreglering

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9 250 9 250
900S Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 11 785 11 785
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 880 13 880
901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 17 695 17 695
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år 17 270 17 270
902S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1år till 1,5 år 22 165 22 165
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 20 345 20 345
903S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 220 26 220
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 25 205 25 205
904S Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 32 630 32 630
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 580 19 580
905S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 24 685 24 685
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 965 22 965
906S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 29 150 29 150
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 350 26 350
907S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 33 620 33 620
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 31 730 31 730
908S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 40 155 40 700

900 Utbytesåtgärder

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens
/Tillstånd i kronor pris

Utbytesåtgärd krona
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 290 1 215
921S Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 685 1 215
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,  molar eller premolar 6 290 1 565
922S Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning,  molar eller premolar 7 685 1 565

Utbytesåtgärd implantat i entandslucka

925
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. 7 695 4 590

925S
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. 9 210 5 465

926
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro, protetisk del/implantatstödd krona. 10 514 6 840

926S
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro, protetisk del/implantatstödd krona. 12 765 7 935

928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna  som utbytet
beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation. 7 695 2 250



928S

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna  som utbytet
beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation. 9 210 2 470

929

Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom 2 år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på,
protetisk del/implantatstödd krona. 10 514 4 590

929S

Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom 2 år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på,
protetisk del/implantatstödd krona. 12 765 5 465
Utbytesåtgärd ortodontisk slutning av entandslucka

940
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro. *   se 11 430

940S
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro. 13 400

941

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas
på. * nedan 6 840

941S

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd
bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas
på. 7 935
* Priset på respektive utbytesåtgärd tandreglering beror på omfattningen av den
tandregleringsbehandling som krävs. Utifrån omfattningen väljs lämpligt pris enligt åtgärderna 900-
908. Lämpligt pris skrivs in manuellt.
 

Frisktandvård Brutto pris/år
FrTv1 Premiegrupp 1. Premie per år 974
FrTv2 Premiegrupp 2. Premie per år 1 302
FrTv3 Premiegrupp 3. Premie per år 1 693
FrTv4 Premiegrupp 4. Premie per år 2 275
FrTv5 Premiegrupp 5. Premie per år 3 122
FrTv6 Premiegrupp 6. Premie per år 3 938
FrTv7 Premiegrupp 7. Premie per år 5 007
FrTv8 Premiegrupp 8. Premie per år 6 197
FrTv9 Premiegrupp 9. Premie per år 7 825
FrTv10 Premiegrupp 10. Premie per år 9 698
NFA Nationell frisktandvård akut 1 050
NFAH Nationell frisktandvård akut helg 1 575

Öppenvårdstaxa Kronor
951 Behandling tandhygienist/tandsköterska. Per besök 250
952 Behandling allmäntandläkare. Per besök 250
953 Besöksavgift Specialisttandläkare 250
954 10 Beräkning högkostnadsskydd 10
954 20 Beräkning högkostnadsskydd 20
954 50 Beräkning högkostnadsskydd 50
954100 Beräkning högkostnadsskydd 100
955 Frikort hygienist
956 Frikort tandläkare
957 Fribesök följeslagare
958 Fribesök annan avdelning
961 Uteblivande tandhygienist/tandsköterska 250
962 Uteblivande allmäntandläkare 250
963 Uteblivande specialist tdl 250
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§ 189  
 
Bilaga till budget 2021 - Avgifter inom 
hjälpmedelsområdet 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2170 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2021 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Bilaga till budget 2021 - Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet 
i Region Jönköpings län 2021 är framtagen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
• Missiv daterat 2020-10-06 
• Bilaga till budget 2021 - Egenavgifter och bidrag inom 

hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2021 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



Egenavgifter och bidrag 2021 hjälpmedelsområdet 

Hörsel    
    

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler 

Hörapparat 0 kr < 20 år   

Hörapparat/ljudstimulerare 500 kr > 20 år Bidrag ges per 
ordinationstillfälle. 

    

Syn    
    
Område Bidrag Målgrupp Speciella regler 

Glasögon kategori I* Max 800 kr < 8 år 

Bidrag ges per 
ordinationstillfälle. 
Barn som behöver 
glasögon. 

  
Särskilda regler finns. 

Bidrag till glasögon eller 
kontaktlinser* Max 800 kr  8 år < 19 år 

Bidrag ges en gång 
per 12 mån. 

  
Särskilda regler finns. 

Tandemcykel Max 5000 kr 
Barn och vuxna med 
svår synnedsättning/ 
blindhet 

Cykeln tillfaller 
brukaren. Service och 
reparationer bekostas 
av brukaren. 

* Bidraget dras av på kostnaden för glasögonen. Optikern/glasögonbutiken registrerar bidraget i 
webSESAM och skickar orginalrecept/kvitto och faktura till: 
Region Jönköpings län   
Fakturaenheten    
Box 1024    
551 11 Jönköping    
 
 
 
 
    

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeid=43815
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeid=43815


Rörelse    
    

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler 

Bilanpassning Max 3/4 basbelopp 

Personer med 
speciella behov som ej 
ingår i FK:s regler för 
bilstöd 

Se särskilda regler 
länk 

Trehjulig cykel 500 kr (egenavgift) < 20 år eller t o m 20" 
hjulstorlek 

Avgift per cykel. 
Cykeln ägs av 
huvudmannen och 
skall lämnas tillbaka 
när den ej längre 
används. 

Trehjulig cykel 
50% av cykelns 
inköpspris, inkl 
tillbehör inkl moms 

> 20 år eller > 20" 
hjulstorlek 

Cykeln tillfaller 
brukaren. Service och 
reparationer bekostas 
av brukaren. 

Däck och slang till drivhjul på 
manuell rullstol Eget ansvar Person med manuell 

rullstol 

Personen 
rekommenderas 
vända sig till 
konsument 
marknaden. HMC 
erbjuder byte till 
självkostnadspris. 

    
 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Träning, vård och behandling 
Område Avgift Målgrupp Speciella regler 

CPAP 150 kr/mån 
Personer med 
obstruktivt 
sömnapnésyndrom 

* 

Kompressionsstrumpa, 
standard** 170 kr/ uttag 

Se särskilda regler 

Bidrag ges till max 4 
eller 8 par/år 
beroende på 
kompressionsgrad 

Kompressionsstrumpa, 
måttbeställd 240 kr/ uttag 

Kompressionsutrustning 150 kr/mån Se särskilda regler * 

UVB-lampa 150 kr/mån   * 

TENS 

150 kr/mån Smärtlindring   

300 kr/tillfälle Smärtlindring vid 
förlossning/graviditet   

    
*   Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1.800 kr per 12-månaders period. 
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln 
och är egenansvar. 

    
    

Hårersättning       

Område Bidrag/år Målgrupp Förskrivning gäller 

Hårersättning max 8 000 kr inkl. 
moms 

Permanent håravfall 5 år 

Hårersättning max 8 000 kr inkl. 
moms 

Tillfälligt håravfall 

 

1 år 

Tatuering max 8 000 kr inkl. 
moms 
 

Permanent håravfall 
2 * max 8000 kr 

5 år 

Tatuering - Tillfälligt håravfall - 
  

    

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=19937&nodeId=42858
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=19938&nodeId=42858


    

Ortopediska skor   
    

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler 

Ortopediska skor, stövlar och 
kängor 

50% av totalpris, 
max 600 kr < 20 år 

Bidrag lämnas till max 
4 par per år Ortopediska skor 50% av totalpris, 

max 1000 kr > 20 år 

Ortopediska kängor och 
stövlar 

50% av totalpris, 
max 1100 kr > 20 år 

Skoändringar 150 kr/sko   Bidrag lämnas till max 
4 ändringar per år 

RA-toffel 50% av totalpris, 
max 700 kr   Bidrag lämnas till max 

4 par per år 

    
Egenavgift för skor är inte högkostnadsgrundande.  
    

Ortoser    
    

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler 

Ortos, nack, hals och bål 250 kr per 
utprovad ortos * > 20 år Se särskilda regler 

Ortos, övre och nedre 250 kr per 
utprovad ortos * > 20 år 

Se särskilda regler 

Ortos, tumme 100 kr per 
utprovad ortos * > 20 år 

Ortos, fingrar 100 kr per 
utprovad ortos * > 20 år 

Ortos 0 kr < 20 år 

    
* Endast en egenavgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl se särskilda regler. 

    
Egenavgift tas ut även för inneliggande patienter om hjälpmedlet tas med vid utskrivning. Avgift för 
ortoser är inte högkostnadsgrundande. 
Läs mer: Prislista ortoser   
    

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=19939&nodeId=42858
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=19939&nodeId=42858
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=19939&nodeId=42858
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42858&childId=3086


Livsmedel för medicinska ändamål  
    
Ett uttag ska täcka näring för en månads behov.  
    

Område Egenavgift/ bidrag 
(B) Målgrupp Speciella regler 

Samtliga livsmedel för 
medicinska ändamål 120 kr/uttag < 16 år 

  

Näringstillskott och 
sondnäring (enteral nutrition) 

2 020 kr/uttag (1) > 16 år 

Helnutrition 

= mer än 90% av 
energibehovet 

1 010 kr /uttag (1) > 16 år 
Halvnutrition 
= 50 - 90% av 
energibehovet 

404 kr/uttag (1) > 16 år 
Tilläggsnutrition = 
mindre än 50% av 
energibehovet 

Proteinreducerade livsmedel 
300 kr/uttag 16-19 år 

  

50% av verklig 
kostnad >19 år 

  

Livsmedel för 
spannmålsallergi 

300 kr/uttag 16-19 år 
  

50% av verklig 
kostnad >19 år 

  

Livsmedel vid medfödda 
metabola sjukdomar 

300 kr/uttag 16-19 år 
  

2 020 kr/uttag (1) >19 år 
Samma som 
helnutrition 

Specialnutrition 50% av verklig 
kostnad >19 år   

Glutenfria livsmedel 

90 kr/mån (B) (2) 2 - 5 år 
Diagnos celiaki ska 
vara verifierad med 
biopsi eller 
celiakispecifika 
antikroppar 

160 kr/mån (B) (2) 6 - 9 år 

200 kr/mån (B) (2) 10 - 13 år 

250 kr/mån (B) (2) 14 - 19 år 

(1) Avgiften baseras på konsumentprisindex januari månad de två åren som föregår budgetåret.  
(2) Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp och 
uppdateras med index. Bidraget betalas ut per kvartal i förväg. 
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§ 185  
 
Bilaga till budget 2021 - Regelbok primärvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2165 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
• Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
• Missiv daterat 2020-10-06 
• Regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Bilaga - Revidering i Regelbok 
primärvård inom vårdval i Jönköpings 
län 2021  
Sammanfattning  
Övergripande sammanställning av förändringar i Regelbok primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län inför 2021. 

Information i ärendet 
Sammanställning av förändringar i Regelbok primärvård inom vårdval i Region 
Jönköpings län inför 2021: 

2.2 Invånarnas val 

Region Jönköpings län godkänner endast omval genomförda via 1177 
Vårdguidens e-tjänster och via Region Jönköpings läns pappersblankett 
med fysisk signering. 
 

3.7 Läkarmedverkan i hemmet 

Nya skrivningar utifrån Budget om krav på förstärkt samverkan kommun. 
Leverantören ska i samverkan med kommun stärka det tvärprofessionella 
samarbetet med fokus på gemensam planering på såväl en övergripande 
ledningsnivå, mellan kommun och vårdcentral, som ända ner till den 
direkta personcentrerade vården. Samverkan mellan kommun och 
vårdcentral ska vara välorganiserad med tydliga mötesplatser där närmare 
struktur och innehåll ska beslutas av båda parter. Att kontinuerligt 
tillsammans identifiera det gemensamma patientunderlagets behov är en 
förutsättning för proaktiv planering och insatser, vilket är prioriterat. 
 

3.11 Psykisk hälsa 

Förtydligande och kompletterande skrivningar utifrån Budget med fokus 
på psykisk ohälsa.  
Som en del i att främja vårdcentralens arbete med psykisk ohälsa: 

• har leverantören möjlighet att ansöka om särskild ersättning enligt 
avsnitt 6.6 för PTP psykolog, utbildning i KBT samt utbildning av 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.  
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• styr även regionens ersättnings modell utifrån ACG och CNI mot 
högre ersättning i kapiteringen utifrån större vårdtyngd, där 
psykiatriska diagnoser ingår men även utifrån sämre 
socioekonomiska förhållanden och hög ålder som också kan 
utgöra en risk för psykisk ohälsa. 

 
3.12 Rehabilitering 

Förtydligande skrivningar utifrån Budget med fokus på rehabilitering.  
Leverantören ska ge evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser 
för långvarig smärta samt lindrig och medelsvår psykisk ohälsa i enlighet 
med Region Jönköpings län faktadokument, nationella riktlinjer och bästa 
tillgängliga kunskap. Leverantören ska säkerställa en hög kvalitet för 
behandlings- och rehabiliteringsinsatserna.   
 

3.19 Systematisk förbättringsarbete 

Ny skrivning utifrån Budget med fokus på fortsatt utveckling Nära Vård 
och Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp.  
 

6. Ersättningar 

Budgetökning Nära Vård 25 miljoner kronor: 
1. Läkarstöd och samverkan med den kommunala hälso- och 

sjukvården - 15 miljoner kronor  
2. Förstärkning av psykosociala team och rehabilitering 10 miljoner 

kronor 

Budgetökning - Resurs för utveckling av nära vård - personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 10 miljoner kronor (varav 2 miljoner kronor tas 
från befintlig vårdvalsbudget) 

Budgetökning - Ersättning för MMR,KBT,IPT,iKBT 9 miljoner kronor 
(tidigare statsbidrag) 

Budgetökning - Läkemedel 10 mnkr 

Läkarmedverkan inom kommunernas särskilda boenden förstärks 4 000 
kronor per permanentplats (tidigare 3 500 kronor) 

Kostnad för hjälpmedel; diabetes-, inkontinens-, medicinska 
behandlingshjälpmedel inklusive förbrukning (pumpar med tillbehör, 
tensapparater) flyttas till Hjälpmedelscentralen -28,9 miljoner kronor 

Omfördelning av budget - ökat läkarbesök i hemmet 
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 
ska få den vård de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov.  

Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter framtidens hälso- och 
sjukvård. Huvuddelen av invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; 
främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället. 

 

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 
sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från 
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva.   

Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för 
sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen 
vårdkedja. 

För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov stärks samverkan 
med kommunerna.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län stödja 
invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.   
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Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 
och e-hälsa. Digitala vårdsbesök ska vara en naturlig del i utvecklingen av vården, 
och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala 
och fysiska kontakter. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval när de har 
behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som 
samordnar invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna 
känner tilltro och upplever att de är trygga och säkra i sina kontakter med 
vårdcentralen.  

Vården ska bedrivas personcentrerad. I den personcentrerade vården ska andra 
behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En viktig framgångsfaktor är den 
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där 
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och 
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa 
och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med 
vårdgivare.  

1.3 Vårdval i primärvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).  

Fokusområden är: 

• stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård 
och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen 

• att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 
• kroniskt sjuka  
• samverkan 

Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 
• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 
• stärka invånarnas förmåga till egenvård  
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2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 
• systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 

kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet 
• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 
• utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 
• stimulera mångfald av vårdgivare 
• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 
• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 
• stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Allmänna villkor 

2.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings 
läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  

Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025. 
• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa 

hur verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål 
enligt programmet. 

• Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara 
insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation 
och uppföljning av dessa. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om: 

• ändrade ägarförhållanden 
• överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör 
• byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten 
• byte av verksamhetschef 
• byte av medicinskt ledningsansvarig läkare 
• underleverantörer, konsulter och samverkanspartners 
• risk för kapacitetsbrist 



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-05 

14 
 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till. 

Kunskapsstyrning 
God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 
innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 
systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 
kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 
• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring av hälso- 
och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten 
finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) 
om valfrihetssystem. 

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas. 

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden 
(1177.se) kan länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. 
Leverantören ska dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera 
vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska 
uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har 
verksamhet och utbud utanför LOV så ska informationen vara tydligt separerad. 
Detta innebär exempelvis behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV 
och verksamhet utanför LOV. 
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Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.  

Patientens rättigheter  
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt 
Leverantören ska kunna erbjuda patienten ett patientkontrakt, som på ett 
sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar 
patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. 
Patientkontrakt synliggör det gemensamma ansvaret mellan patient och vård.  

• Överenskommelsen ska göra det tydligt vad patienten gör, med hjälp av 
sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.  

• Patienten ska veta sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt 
kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.  

• Patienten ska känna trygghet i en sammanhållen planering och vid behov 
få stöd och hjälp med samordning av fast vårdkontakt. 

 Överenskommelser och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.  

Fast vårdkontakt 

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet.  
I Region Jönköpings län är det leverantörens Vårdsamordnare som innehar 
uppdraget att vara den fasta vårdkontakten när individen behöver det.  
 
Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna vårdens insatser, 
informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer 
inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och 
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sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda 
myndigheter som t.ex. Försäkringskassan. Fast vårdkontakt ansvarar för att den 
individuella planen är aktuell och uppdaterad.   

Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin. 

Fast läkarkontakt  

Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt på vårdcentralen. Den fasta 
läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, om möjligt ställa diagnos 
och se till att patienten får den medicinska vård som hans eller hennes tillstånd 
fordrar eller att andra relevanta åtgärder vidtas. I ansvaret ingår även att vägleda 
patienten i hans eller hennes kontakter med övrig hälso- och sjukvård och i 
förekommande fall samordna de undersöknings- och behandlingsåtgärder som 
vidtas. 

Fast läkarkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Klagomål 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti 
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  
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Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet, exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (HSLF-FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 
i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 
av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Samverkan 
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling, uppföljning av verksamheten och kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Patientråd 
Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 
Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  

Medicinsk programgrupp primärvård 
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av primärvården i Jönköpings län.  

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att: 

• följa primärvårdens resultat  
• föreslå uppdragsförändringar 
• initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 
• fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan 
• samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län 
• samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig 
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar 
gruppens arbete. 

Under avtalsperioden kan så väl organisation som uppdrag komma att ändras för 
regionens medicinska programgrupper. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 
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Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.  

2.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral  
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är 
fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst i Sverige oavsett om individen är 
listad på aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand 
vända sig till den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger 
ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst 
välja att lista sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer 
vårdcentral, inte enskilda medarbetare. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 
år väljer vårdnadshavaren. Barn och vårdnadshavare kan välja olika vårdcentraler. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Region 
Jönköpings län godkänner endast omval genomförda via 1177 Vårdguidens e-
tjänster och via Region Jönköpings läns pappersblankett med fysisk signering. 
Ansvaret för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet 
registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 
Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en vårdcentral. För 
dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.    
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Personer som inte är folkbokförda i Sverige 
Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral. 
Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för 
aktuell patientgrupp. 

Anmälan av kapacitetsbrist 
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 
vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 
vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

2.3 Ansvar och skyldigheter 

Kris och katastrofmedicinsk beredskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk 
beredskap. 

Särskild händelse definieras av socialstyrelsen som en händelse som är så 
omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på 
särskilt sätt. Exempel på särskilda händelser är olyckor med flera skadade, 
bränder, spridning av farliga ämnen, utbrott av allvarlig smitta, störningar i IT 
funktioner, el eller vattenförsörjning samt händelser med psykosocial påverkan på 
samhället.  

Region Jönköpings läns Tjänsteman i beredskap (TiB) avgör om en händelse ska 
klassas som ”särskild händelse”. Vid en särskild händelse tillsätts en regional 
särskild sjukvårdsledning (RSSL). Vid särskild händelse ska leverantören följa 
Region Jönköpings läns direktiv från tjänsteman i beredskap eller regional 
särskild sjukvårdsledning.  

Leverantören ska kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov 
av krisstöd. 

Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse enligt Region Jönköpings 
länsriktlinjer och framtagna mall. Planen ska innehålla larmrutiner, 
telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen på jourtid 
samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska regelbundet 
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och vid behov uppdateras. Planen ska på anmodan kunna uppvisas för Region 
Jönköpings län. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (POSOM). 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 
bedrivas även i kritiska lägen.  

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplacerade på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
leverantörens verksamhetschef.  

Dödsfall utanför sjukhus 
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 
läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsprodukter 
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel.  

Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma och förskriva 
hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, 
gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och 
anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.  

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 
förskrivningen om inget annat avtalats vid överrapporteringen. Överrapportering 
och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal 
och överenskommelser.  

Samtliga nya förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning 
(webbutbildning). Förskrivande sjuksköterskor av inkontinens- och 
nutritionsprodukter ska ha gått regional utbildning för förskrivare som erbjuds via 
Hjälpmedelscentralen. Innan nya förskrivare kan påbörja denna utbildning 
behöver de genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning enligt ovan.  
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Leverantören ska använda hjälpmedelscentralens upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. 

Förbrukningsmaterial via Länsförsörjning 

Leverantören erbjuds att köpa förbrukningsmaterial från Länsförsörjning.  

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 
läns IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 
läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ska även följa Region Jönköpings läns riktlinje av leveranser och 
förvaring av läkemedel. 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 
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Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan 
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och 
principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa Region Jönköpings 
läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom läkemedelsområdet”. 

Leverantören ska genomföra läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs riktlinjer för 
ordination och hantering av läkemedel.  

Detta innebär bland annat att leverantören ska erbjuda patienter som är 75 år eller 
äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång. 
Leverantören ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem 
eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel läkemedelsgenomgång 

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 
ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Medicinsk service omfattar klinisk 
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 
mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 
transfusionsmedicin. 

Eventuella laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi ska 
vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära 
analysverksamhet innefattar provtagning, preanalys, analys eller postanalys som 
utförs av vårdpersonal.  

Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi 
ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin. 
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 
analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt 
Regelverket för patientnära analysverksamhet.   
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Vårdcentralens närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så 
som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG 
under vårdcentralens hela öppettid.  

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer.  

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 
service. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget. 

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 
som behövs för uppdraget.  

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 
förordningar.  

Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler 
för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering, 
journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras 
i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och 
standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas 
på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet 
och uppföljningsbarhet.  

Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar. 

Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning. 
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Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 
personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 
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Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller enligt vad som framgår i patientskadelagen.   

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 
provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av 
exempelvis tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- 
och skärskador. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 
behandlingsresor. 
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Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera 
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 
utrustning och inredning vid inköp. 

2.4 Arbetsgivaransvar  

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 
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Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
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3. Vårdcentralens uppdrag 

3.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 
behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

• ge hälso- och sjukvård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk 
uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns 
riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

• stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin 
hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt 
med invånarna 

• bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos 
alla som vänder sig till vårdcentralen 

• erbjuda vårdsamordnaren som fast vårdkontakt om patienten begär det 
eller om det är nödvändigt för att tillgodose individens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 

• erbjuda patienten möjligheten att välja en fast läkarkontakt  
• samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl 

sammanhållen vårdkedja för de invånare som valt vårdcentralen. 
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 
• utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 
• i varje patientmöte arbeta utifrån patientkontraktets delar; 

överenskommelse, sammanhållen planering, fast vårdkontakt och 
överenskommen tid. 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 
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3.2 Geografiskt närområde 
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 
med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

3.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska vara ansluten till de nationella tjänsterna, kontaktinformation 
och journalen via nätet som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden. 

Leverantören ska erbjuda följande e-tjänster via 1177 Vårdguiden. 
Invånaren/patienten ska få svar på sitt ärende inom en (1) arbetsdag. 

• Av- och omboka tid 
• Boka tid – Samtliga yrkeskategorier enligt ”Basutbud för 

webbtidbokning i primärvården” 
• Begär intyg 
• Fråga sjuksköterskan 
• Förnya hjälpmedel 
• Förnya recept 
• Kontakta mig 
• Synpunkter och klagomål på vården 

 

Leverantören ska ha tillgång till utbildad personal för att kunna erbjuda följande 
stöd- och behandlingsprogram eller motsvarande via 1177 Vårdguiden: 

• KBT-behandling mot stress, ångest, depression, oro och sömn 
• Livsbalansen – Stress och oro 
• Tobakshjälpen  
• Artrosskolan 

 

Leverantören ska erbjuda digitala vårdmöten i form av videobesök, digitala 
meddelanden (chat) via någon av Region Jönköpings läns appar/plattformar eller 
motsvarande. 
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Leverantören ska kunna genomföra samordnad vårdplanering via video i avtalad 
plattform enligt Region Jönköpings överenskommelse med länets kommuner. 

Telefon 
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider.  

Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter 
klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen 
nästkommande vardag.   

Det ska finnas möjlighet att lämna återbud och förnya recept dygnet runt via 
röstbrevlåda.   

Öppettider 
Vårdcentralen ska vara öppen under vardagar mellan 08:00-17:00 året om med 
undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen ska vara öppen för fysiska 
besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov. Under 
öppettiden bedriver vårdcentralen närakut. 

Det är tillåtet att stänga en vårdcentral som mest nio timmar i veckan. Öppettiden 
för en vårdcentral får dock inte understiga 36 timmar i veckan. Om vårdcentralen 
är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna informeras och hänvisas till 
närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen samarbetar med. 
Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens uppdrag inklusive 
ansvaret för det geografiska närområdet.  

Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 
utökade öppettider. 

Filial 
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 
huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef för filialen också. 

Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser. 

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet och är 
densamma som för huvudmottagningen. 
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Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 
i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns 
förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 
huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 
Jönköpings län. 

3.4 Närakut 

Vårdcentralens närakut 
Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra 
patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, 
Graviditetstest U-hCG.  

Gemensam närakut 
Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre 
gemensamma närakutmottagningar i länet. 

• Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 
• Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 
• Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 
Öppettider:  

• vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30 
• lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 

08:00. 
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Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 
ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 
närakutmottagningarna ansvarar bland annat för gemensamma arbetssätt och 
rutiner, schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog 
med vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter. 

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska 
kunna tjänstgöra på gemensam närakut vid behov. 

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 
ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 
och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 
sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 
Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 
alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 
genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad matrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 
(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 
opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  
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Hälsosamtal 
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - 
tilläggsuppdrag  
Arbetet är ett utökat uppdrag att målmedvetet och strukturerat arbeta i utsatta 
områden och/eller befolkningsgrupper som har störst behov utifrån exempelvis 
socioekonomiska förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa. 
Detta ska ske i samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i 
länet.  
 
Tilläggsuppdraget tilldelas leverantörer med en listad befolkning med hög CNI 
tyngd. 

3.6 Vårdsamordning 
Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med kroniska 
sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa behov, oavsett 
ålder, diagnos och boendeform. Leverantören ska ha namngivna medarbetare i 
funktionen som vårdsamordnare. Vårdsamordnaren innehar funktionen som fast 
vårdkontakt. Funktionen ska ha tid avsatt för uppdraget. 

Vårdsamordnarens uppdrag  
Vårdsamordnaren ska: 

• vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för 
patient, närstående och vårdpersonal för exempelvis rådgivning, 
tidsbokning och samordning av hälso- och sjukvård.  

• för de patienter som behöver eller begär det, vara fast vårdkontakt för 
att tillgodose invånarens behov av samordning, trygghet, kontinuitet 
och säkerhet. Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna 
vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter 
med andra relevanta personer inom hälso- och sjuk-vården och vara 
kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för 
socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter 
som t.ex. Försäkringskassan 

• samordna vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, 
diagnos och boendeform, har behov av samordnad individuell 
planering och samordnad individuell plan (SIP).  



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-05 

35 
 

• dokumentera och följa upp patientens samordnade individuella plan 
(SIP) och ansvarar för att den är aktuell och uppdaterad. 

• ha kännedom om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård 
och i samråd med patientens fasta läkarkontakt och kommunens hälso- 
och sjukvård initiera invånarens behov av hälso- och sjukvård i 
hemmet.  

• samordna läkarbesök i hemmet tillsammans med kommunal hälso- och 
sjukvård. 

• utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 
• medverka i nätverksträffar och utbildning för vårdsamordnare 

3.7 Läkarmedverkan i hemmet 
Leverantören ska under vardagar 08:00-17:00 bemanna och avsätta tid för 
konsultation och läkarbesök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då 
det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet 
(se avsnitt 3.8 Läkare i beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akut läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Leverantören ska i samverkan med kommun stärka det tvärprofessionella 
samarbetet med fokus på gemensam planering på såväl en övergripande 
ledningsnivå, mellan kommun och vårdcentral, som ända ner till den direkta 
personcentrerade vården. Samverkan mellan kommun och vårdcentral ska vara 
välorganiserad med tydliga mötesplatser där närmare struktur och innehåll ska 
beslutas av båda parter. Att kontinuerligt tillsammans identifiera det gemensamma 
patientunderlagets behov är en förutsättning för proaktiv planering och insatser, 
vilket är prioriterat. 

Ordinärt boende  
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med kommunal hemsjukvård 
Leverantören ska under vardagar 8:00-17:00 bemanna och avsätta tid för 
konsultation och läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det 
eller då det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter 
som valt vårdenheten ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med 
läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 
patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 
definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 
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boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 
och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 
vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 
är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård i hemmet och initiera registrering i 
hemsjukvård i samråd med kommunal hemsjukvård. 

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 
Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda 
boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform 
som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma 
namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller personer 
med funktionsnedsättning med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i 
”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i 
Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 
vårdcentralens geografiska närområde. 

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienters 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses under planerad 
läkarmottagning. Frekvensen och tidsomfattningen på den planerade 
läkarmottagningen ska vara dimensionerad på ett sådant sätt att behovet av fysiska 
läkarbesök däremellan undviks. Vidare ska dessa patienter erhålla minst ett årligt 
läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov. I de fall 
patienten valt annan vårdcentral än den som kommunen tecknat avtal med 
gällande särskilt boende, ska patientens val av vårdgivare respekteras. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 
funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 
årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.   

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal med kommunen där korttidsboende ingår har ansvarar för 
alla patienter under deras vistelse på korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral 
patienten valt. Patientens vårdkedja säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen 
med ansvar för korttidsboendet och vårdcentralen som patienten valt. 
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Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 
läkarkompetens. 

3.8 Läkare i beredskap  
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.  

Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis 
via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård.  

Läkare i beredskap ska: 

• ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd 
• göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det eller då det kan 

antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. 
• efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta 

läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt 
• göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis 
• vid behov tjänstgöra på gemensam närakut  

3.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 
registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 
vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. 

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där 
vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör exempelvis kommunen. Patienter i palliativ vård 
med komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov 
kan remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta. 

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 
under avtalsperioden. 
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3.11 Psykisk hälsa  
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse kring samverkan gällande vård 
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköping”. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

Som en del i ett effektivt, personcentrerat arbete med psykisk ohälsa ska 
leverantören: 

• ha ett psykosocialt team som motsvarar listade invånares behov. Lämpliga 
kompetenser i teamet är kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, 
fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

• bedriva vårdsamordning enligt avsnitt 3.6 
Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med 
kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa 
behov, oavsett ålder, diagnos och boendeform.  
I vårdsamordnarens uppdrag ingår bland annat att samordna 
vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, diagnos och 
boendeform, har behov av samordnad individuell planering och 
samordnad individuell plan (SIP).  

• erbjuda patienten ett patientkontrakt enligt avsnitt 2.1 
Patientkontraktet ska på ett sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov 
och preferenser, presenterar patientens individuella plan med de 
aktiviteter och insatser som är planerade.  

Som en del i att främja vårdcentralens arbete med psykisk ohälsa: 

• har leverantören möjlighet att ansöka om särskild ersättning enligt avsnitt 
6.6 för PTP psykolog, utbildning i KBT samt utbildning av 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.  

• styr även regionens ersättnings modell utifrån ACG och CNI mot högre 
ersättning i kapiteringen utifrån större vårdtyngd, där psykiatriska 
diagnoser ingår men även utifrån sämre socioekonomiska förhållanden och 
hög ålder som också kan utgöra en risk för psykisk ohälsa. 

3.12 Rehabilitering 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och rutiner för 
försäkringsmedicin.  
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Leverantören ansvarar för att det finns kompetens inom försäkringsmedicinska 
kunskapsområdet och ska utveckla arbetssätt och rutiner för sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. Hälso- och sjukvården ska enligt Lagen om 
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297) erbjuda 
koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter där återgång till eller inträde i 
arbetslivet är eller kommer bli aktuellt. Namngiven rehabkoordinator ska finnas 
hos leverantören.  

Koordineringsinsatser ges efter behov och består av personligt stöd, intern 
samordning och samverkan med externa aktörer. En stor del av uppdraget riktar 
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 
ohälsa eller långvarig smärta. Koordineringsinsatserna ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Diagnosen är inte avgörande, inte heller 
vilken ersättning eller försörjning patienten har. Hälso- och sjukvården ansvarar 
inte för behov som ska tillgodoses av andra aktörer. 

Leverantören ska ge evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för 
långvarig smärta samt lindrig och medelsvår psykisk ohälsa i enlighet med Region 
Jönköpings län faktadokument, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga 
kunskap. Leverantören ska säkerställa en hög kvalitet för behandlings- och 
rehabiliteringsinsatserna.   

3.13 Habilitering 
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 
kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende 
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 
län” och lokala överenskommelser. 

3.15 Vaccinationer 
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-05 

40 
 

3.16 Medicinsk fotvård 
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och 
sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av 
underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns 
adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt 
god och säker vård (exempelvis fotografier, status, behandling) överförs till 
patientens journal. 

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 
flyktingar och migranter samt till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 
migranter samt för personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 

3.18 Utbildning och forskning 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 
grundskola  

• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor  

• utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare 
• praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 
och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt 
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 
lärandemålen. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser, lokaler och basal 
utrustning enligt gällande kursplaner och Region Jönköpings läns avtal med 
universitet och högskolor.  
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Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer målbeskrivningar för 
respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens. 
Handledarna ska följa gällande handledarinstruktioner och känna till lärandemålen 
för utbildningen. 

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 
tjänstgör. 

Bastjänstgöring (BT) för läkare 
Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för BT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Socialstyrelsens regelverk är ännu inte fastställt. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 
hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 
län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen ska följa ST-konceptet i Region 
Jönköpings län, samt verksamhetslokala riktlinjer för ST i allmänmedicin 
framtagna av ST-studierektorsorganisationen på Futurum. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ansvarar studierektorerna, som leds av 
Futurum, bland annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats 
inför anställning av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt 
uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören ha minst två verksamma 
specialister inom allmänmedicin för uppdraget. En av dessa ska vara utsedd 
huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns 
handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin och 
minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 
avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare.  
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Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-
land  
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 
Jönköpings län godkänna en längre period. 

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-
psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 
specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 
vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 
Anställningen ska vara tillsvidare.  

KBT – Kognitiv beteendeterapi 
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
medarbetare som ansökt och antagits till grundläggande utbildning i kognitiv 
beteendeterapi, KBT steg 1, 45/60 hp. Utbildningen ska motsvara de krav som 
ställs av Socialstyrelsen. 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län.  

Akademisk vårdcentral 
För att bli en akademisk vårdcentral ska man uppfylla krav enligt Region 
Jönköpings län. Leverantörer som är akademiska vårdcentraler ska tillsammans 
med Futurum arbeta mot en akademisering av hela primärvården med mål att 
uppnå Universitetssjukvårdsenhet. Akademiska vårdcentraler kommer 
regelbundet att utvärderas. Futurum i samråd med Primärvårdsenheten utser 
akademiska vårdcentraler. 

Forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
och klinisk forskning som berör verksamheten.   
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Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 
klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för all klinisk forskning, 
inklusive klinisk läkemedelsprövning och annan uppdragsforskning. 

3.19 Systematiskt förbättringsarbete 
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 
Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är 
demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbeten bör i 
första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala 
riktlinjer. 

För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande; 

• ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete 
med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings 
läns konferens Utvecklingskraft  

• främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med 
påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammans-
projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska 
programområden. 

• främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i 
utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv 

• främjas vårdcentralen att bedriva utveckling och implementering av nya 
arbetssätt för kroniskt sjuka med stöd av befintliga och nya digitala 
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens 
egenvård och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.  

Resurs för utveckling av nära vård – personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp  
Leverantören ska i funktionen ha en namngiven medarbetare som är kliniskt 
verksam på vårdcentralen. 
 
Uppdraget innebär att: 
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• stödja, leda och samordna vårdcentralens utveckling- och 
förbättringsarbete inom nära vård – personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp.  

• Individen ska representera primärvården i regionala förbättringsarbeten 
inom området. 

• Medverka i nätverksträffar och utbildning som erbjuds. 

4. Informationshantering och IT  

4.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT, 
telefoni och katalogtjänsten HSA.  

4.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa policy och riktlinjer. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. 

4.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

4.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län 
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 
och åtgärdskoder. 
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Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet.  

4.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings län. Datorer och skrivare tillhandahålls av Region 
Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning 
anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem.  

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation (SITHS). Leverantören ansvarar för att användarna 
inte har tillgång till fler programvaror och system än nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 
tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 
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Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

4.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören.  
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5. Rapportering och uppföljning 

5.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

5.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 
innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
• vara patientfokuserad 
• vara effektiv 
• vara jämlik 
• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister och andra register 
Leverantören ska rapportera till: 

• PrimärvårdsKvalitet (när införandet är klart) 
• Nationella diabetesregistret (NDR) 
• Svenska Demensregistret (SveDem) 
• Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert), i 

förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och 
sjukvårdsansvaret. 

• Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör, exempelvis kommunen.  

• Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 
Artros (BOA)  

• Luftvägsregistret  

Kvalitetsregister som leverantören ska rapportera till kan komma att kompletteras 
under innevarande år. 

Leverantören bör rapportera till: 

• Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 
• Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 
• Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 

5.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning. 
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5.4 Fördjupad uppföljning 
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser. 

5.5 Revision 
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

5.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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6. Ersättningsvillkor 

6.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 
eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 
invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 
retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara 
villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag 
motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen 
fördelas via ACG och CNI under året.  

6.2 Ersättningsmodell 
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 
innehåller andra finansieringskällor. 
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer. 

För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län 
av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.   

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 
med en månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 
effekten av en månads eftersläp över årsskiften.  

6.3 Ersättning 2021 
 

Ersättning Totalbelopp 
tkr 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 909 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 572 

Läkemedel 417 000 

Tolk 6 700 

Hälsosamtal 5 300 

Läkarbesök i hemmet  17 500 

Läkarmedverkan och samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvård 

15 000 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer 18 900 

Samordnad vårdplanering och vårdsamordning 22 700 

Resurs för utveckling av nära vård och personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

10 000 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Särskilt kostnadskrävande patienter 300 

Systematiskt förbättringsarbete 7 360 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 7 030 

Utveckling och implementering av arbetssätt kroniskt sjuka 3 000 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden 5 000 

ST-läkare 72 500 
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6.4 Patientrelaterad ersättning 
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)  
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 
vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Leverantören 
får inte bygga sitt listningsunderlag på utomlänsinvånare. Listade 
utomlänsinvånare får endast utgöra en mindre andel av listningsunderlaget. 

Ersättningen grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 
månaderna. 

År 2021 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 075 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 
vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2021 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 237 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 5 000 

KBT-utbildning 1 000 

KUM 1 720 

Utökade öppettider 7 700 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 500 

Glesbygd 1 400 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 4 200 

Summa ersättningar 1 974 792 

Vårdval primärvård centrala kostnader/intäkter samt patientavgifter 75 660 

Budget Vårdval primärvård 1 899 132 
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Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 
folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 
Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 
läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 
vårdcentralen med följande undantag: 

• Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 
• Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

• Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 
belastar under 2021 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 
ålder.  

År 2021 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 69 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr 

0-41 0,21 245 
42-53 0,53 618 
54-63 1 1 166 
64-70 1,53 1 784 
71-76 2,03 2 367 
77- 2,76 3 218 
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Patientavgifter  
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 
ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Månadsvis sker avstämning mellan budgeterade patientintäkter och faktiskt utfall. 
Vid större avvikelser kan en justering av ersättning göras i proportion till ACG. 

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, exempelvis den som en 
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial  
Vårdcentralerna debiteras inte kostnader för diabetes- och inkontinenshjälpmedel 
samt medicinska behandlingshjälpmedel inklusive förbrukning (pumpar med 
tillbehör, tensapparat).  

Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
annan vårdcentral enligt avsnitt 6.7. 

Vård av patienter från andra regioner  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annan region, på 
samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 
läkemedelsersättningar. 

Vård av övriga patienter folkbokförda i andra regioner ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 6.7 
• För digitala besök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemregion. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (exempelvis 
kopia på giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas 
fullständigt underlag betalas inte någon ersättning ut. 
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För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå. 
Saknas detta betalas ingen ersättning ut.  

Hälsosamtal  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor. 

Läkarbesök i hemmet 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 
avsnitt 3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.  

Läkarmedverkan och samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvården 
Region Jönköpings län ersätter leverantören med 400 kronor per invånare för 
listade patienter äldre än 74 år. Ersättningen avser att garantera invånare inskrivna 
i hemsjukvården i ordinärt boende motsvarande resurser som boende i särskilt 
boende.  

Läkarmedverkan i särskilda boendeformer och korttidsplatser  
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer och 
korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 
Ersättningen för permanentboendeplats är 4 000 kronor och för korttidsplats 
12 000 kronor per år.  

Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7. För att erhålla den särskilda 
ersättningen för läkarmedverkan i hemmet på 3 000 kronor krävs att det föreligger 
ett akut medicinskt behov som inte kan hanteras på distans (exempelvis telefon 
eller digitalt) eller under planerad läkarmottagning på boendet. Det vill säga det 
ska finnas ett akut behov av ett fysiskt läkarbesök som inte kan anstå. 

Vårdsamordning 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 
och deltagande i SIP enligt avsnitt 3.6 och Region Jönköpings läns riktlinjer för 
upprättande av SIP. Ersättningen är 4 000 kronor per patient och 
vårdplaneringsprocess. Ersättning för deltagande i SIP innefattar hela samordnade 
vårdplaneringsprocessen, och inte enbart upprättandet av den samordnade 
individuella planen.  
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Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning med 200 
kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Resurs för utveckling av nära vård och personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Regionen ersätter leverantören med en grundersättning på 75 000 kr samt 19 kr 
per listad invånare och år. 

Rehabkoordinering 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår 
för rehabkoordinering samt för att vårdcentralen tagit fram rutiner för 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 
med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 
Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 
sjukvårdsmaterial.  

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  

6.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 
                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län.  
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Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

• Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 
• Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 
• Ersättning för deltagande i pilot  
• Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 
I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 
utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 
kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 
Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner. 
Ersättningen ska inte ses som en heltäckande ersättning för uppdraget utan ett sätt 
att premiera och främja deltagande. 

Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

• Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 
längre period. 

• Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 

2021 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 
med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 
administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 
göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 
ersättning som bestäms i förväg betalas ut från fall till fall. Ersättningen baseras 
på antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 
förväg.  
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Utveckling och implementering av nya arbetssätt kroniskt sjuka 
Region Jönköpings län beviljar ersättning för utveckling och implementering av 
nya arbetssätt för kroniskt sjuka patienter med stöd av befintliga och nya digitala 
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens egenvård 
och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.  

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - 
tilläggsuppdrag  
Region Jönköpings län tilldelar och ersätter sju leverantörer med högst CNI i 
kombination med antal listade CNI-tunga personer samt spridning av uppdraget i 
länsdelarna. Arbetet är ett utökat uppdrag och löper under tre år 2020-2023 och 
kommer därefter utvärderas.  

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 
nästa verksamhetsår.  

6.6 Särskild ersättning 

Utbildning 
ST-läkare  
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 
mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 
men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader. 
Exempel på särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där 
kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan 
kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som 
specialist i allmänmedicin. 

Leverantören får maximalt ersättning med 60 100 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST-läkaren tjänstgör. 
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Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  
Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 
som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 
med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-
läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 
Ersättning utgår under 2 år, vid särskilda skäl kan ersättningen förlängas med upp 
till 6 månader.  

PTP-psykolog 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för PTP-
psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 
central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 
psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 
samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 
års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 
heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 
Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för utbildningsplatser för 
specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska samt 
psykiatrisk vård.  

Leverantören kan få maximal ersättning med 40 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på heltidsstudier eller 
faktisk kostnad för heltidsstudier. 

KBT-utbildning steg 1 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för KBT 
Basutbildning (steg 1). Leverantören ansöker hos Region Jönköpings län om 
utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om fördelning. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020. Särskild ersättning kommer utgå. 

Utökade öppettider  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 9 
timmar per dag 08:00-17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den utökade 
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öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period och kommuniceras tydligt 
till invånarna. Region Jönköpings län ska i god tid meddelas utökade öppettider 
eller förändring av utökade öppettider. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 
läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 
ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Samordnare med ansvar för gemensam närakut 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut 
med 3,50 kronor per invånare och år och länsdel. 

Utlagd mottagning i glesbygd 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 
en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 
från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2021 är 200 000 kronor per ort 
och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 
på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 
som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 
viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för 
statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget. 

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Modellerna för ersättning varierar. 

Momskompensation 
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 
med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 
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6.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 
Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 
och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 
vårdval vid vårdcentralen gör; 

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 
diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 
sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 
enligt samma prislista. 

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra regioner 
Leverantören får avdrag för besök för de som valt vårdcentralen när de får vård på 
primärvårdsnivå i andra regioner enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 
Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 
valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen 
fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens 
hemregion senast sex månader efter besöket.  

* Ersättning inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd 
patientavgift tillfaller inte leverantören enligt avsnitt 6.4.  

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå 
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 
som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Besök på annan vårdcentral Avdrag 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.  

Avdrag för enstaka besök 
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 
vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 
personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 
Region Jönköpings län. 

Kostnadsansvar för smittskydd 
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 
med smittspårning av exempelvis tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador. 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 
IT-utrustning.  
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Leverantören debiteras en årlig kostnad för TeleQ som innefattar infrastruktur, 
licenser, samtalskostnader, eventuell hyra av telefoner. Leverantören får avropa 
TeleQ enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med tjänsteleverantören.  

6.8 Underlag för utbetalning 
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 
Jönköpings län måste det ske senast den åttonde i varje månad för att komma med 
i nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal.  
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7. Anvisningar för ansökan 

7.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 
tidigare godkända leverantörer. 

7.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  
• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• giltigt intyg om ansvarsförsäkring  
• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan 
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 
ekonomiska förutsättningar. 
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För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 

Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

7.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 
uppgift omfattas av sekretess. 

7.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 
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Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 

8. Villkor för godkännande 

8.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

8.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

8.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
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och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler. 

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 
på ett säkert sätt exempelvis personlyft, överflyttningsplattform eller liknande. 

Lokalisering 
Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler, 
filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva 
fysiska utomlänsbesök.  
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9. Beslut om godkännande 

9.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

9.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 
inkommit till Region Jönköpings län. 

9.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

9.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

9.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

9.6 Överklagande 
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 
i Jönköping. 

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 
upphandlande myndighetens beslut. 

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 
från det att underrättelse lämnats.  
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10. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

10.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

10.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

10.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

10.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

10.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax. 

10.6 Handlingars inbördes ordning 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 
följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

10.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. 

10.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 
Region Jönköpings län.  

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 
tre godkända samarbetsformer:  

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  
• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 
verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft. 
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10.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 

10.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande. 

10.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

10.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

10.14 Ändringar i avtalet 
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

10.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist 

• Minska ersättningen, betalas ej ut senare 
• Ej betala ut ersättningen i sin helhet 
• Utkräva vite 
• Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

10.16 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

10.17 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 
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• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

10.18 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 

När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 
och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 
geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 
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Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

10.20 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

10.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

10.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3) 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4) 
• Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5) 

10.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 
Region Jönköpings län <Leverantör> 
<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 
<Titel> <Titel> 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 186  
 
Bilaga till budget 2021 - Regelbok ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2166 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
• Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
• Missiv daterat 2020-10-06 
• Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2021 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2020-11-10 RJL 2020/2166 

  

 

  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Bilaga – Revideringar i Regelbok för 
Vårdval Ögon 2021 
 

Sammanfattning  
Övergripande sammanställning av förändringar i Regelbok primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län inför 2021. 

Information i ärendet 
Övergripande sammanställning av förändringar i Regelbok primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län inför 2021: 

• Övergripande mål 
Nära vård, personcentrering, digitalisering, tillit och samverkan (s.6-7) 

• Allmänna villkor 
Patientkontrakt (s.11) 
Bemanning och kompetens (s. 20) 
- Leverantören ska vid förfrågan vara delaktig i arbetet med 
jourverksamheten 

• Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård 
Delta i arbetet med utveckling av patientprocesser för aktuella 
sjukdomsgrupper (s.24) 
 
Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande 
patienter på ett säkert sätt (s.43) 

83,3 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2021 

Höjd ersättning för Läkarbesök excision eller exkokleation av kalazion (inom 
DRG 99O) ersatts tidigare som läkarbesök) 

Avtalsperiod - till och med 2022-12-31 
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 
ska få den vård de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov.  

Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter framtidens hälso- och 
sjukvård. Huvuddelen av invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; 
främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället. 

 

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 
sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från 
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva.   

Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för 
sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen 
vårdkedja. 

För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov stärks samverkan 
med kommunerna.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län stödja 
invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.   
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Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 
och e-hälsa. Digitala vårdsbesök ska vara en naturlig del i utvecklingen av vården, 
och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala 
och fysiska kontakter. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval när de har 
behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som 
samordnar invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna 
känner tilltro och upplever att de är trygga och säkra i sina kontakter med 
vårdcentralen.  

Vården ska bedrivas personcentrerad. I den personcentrerade vården ska andra 
behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En viktig framgångsfaktor är den 
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där 
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och 
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa 
och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med 
vårdgivare.  

1.3 Vårdval i ögonsjukvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 

Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 
• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 
• stärka invånarnas förmåga till egenvård  

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 
• systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 

kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet 
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• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 
kompetensutveckling 

• utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 
• stimulera mångfald av vårdgivare 
• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 
• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 
• stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Allmänna villkor 

2.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från 
denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att säkerställa att 
barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling 
Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025. 
• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 
programmet. 

• Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara insatt 
i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation och 
uppföljning av dessa. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete  
Leverantören ska tillämpa Region Jönköpings läns samt nationella riktlinjer för 
prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och 
hälsofrämjande insatser ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 
Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa. 

Informationsansvar 
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om: 

• ändrade ägarförhållanden 
• överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör 
• byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten 
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• byte av verksamhetschef 
• byte av medicinskt ledningsansvarig läkare 
• underleverantörer, konsulter och samverkanspartners 
• risk för kapacitetsbrist 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till. 

Kunskapsstyrning 
God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 
innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 
systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 
kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar.  

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 
• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 
förbättringar. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan. 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring av hälso- 
och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. 
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Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem. 

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas. 

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden 
(1177.se) kan länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. 
Leverantören ska dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera 
vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska 
uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har 
verksamhet och utbud utanför LOV så ska informationen vara tydligt separerad. 
Detta innebär exempelvis behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV 
och verksamhet utanför LOV. 

Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.  

Patientens rättigheter 
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt 
Leverantören ska kunna erbjuda patienten ett patientkontrakt, som på ett 
sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar 
patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. 
Patientkontrakt synliggör det gemensamma ansvaret mellan patient och vård.  

• Överenskommelsen ska göra det tydligt vad patienten gör, med hjälp av 
sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.  

• Patienten ska veta sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt 
kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.  
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• Patienten ska känna trygghet i en sammanhållen planering och vid behov 
få stöd och hjälp med samordning av fast vårdkontakt. 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt. 

Klagomål  
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti  
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 

Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 
ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 
behjälplig i spridningen av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
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kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 

Rehabilitering  
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet. 

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 
träning och behandling enligt gällande styrdokument och Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 
aktivitetsnedsättning. 

Samverkan 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings läns, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 
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kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Medicinsk programgrupp 
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården. 

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Regionledningskontoret som leder och samordnar gruppens arbete. 

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att: 

• följa ögonsjukvårdens resultat  
• föreslå uppdragsförändringar 
• initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 
• fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan 
• samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län 
• samverka med programområden och samverkansgrupper inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

2.2 Ansvar och skyldigheter 

Kris och katastrofmedicinsk beredskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 
beredskap och regionens beredskapsplaner. 

Vid särskild händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 
tjänsteman i beredskap eller regional särskild sjukvårdsledning. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 
bedrivas även i kritiska lägen. 

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplacerade på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
leverantörens verksamhetschef. 

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial 
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. 
Leverantören ska informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella 
avgifter. 
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Leverantören ska använda hjälpmedelscentralens upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbrukningsmaterial från länsförsörjning.  

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 
utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via Region 
Jönköpings läns IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 
uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ska även följa Region Jönköpings läns riktlinje för leveranser och 
förvaring av läkemedel. 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 
riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan 
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medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och 
principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa regionens riktlinjer 
”Bisysslor och andra engagemang inom läkemedelsområdet”. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
har motsvarande kvalitetssäkring. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, 
klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin. 

Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller ha 
motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi ska 
följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin.  

Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 
analysverksamhet ska utföra internrevision en gång per år enligt Regelverket för 
patientnära analysverksamhet.   

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer.  

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 
och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 
gällande lagar och regler.  

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget. 

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer, 
terminologi, struktur, rutinbeskrivningar, mallar och praxis för registrering av 
diagnoskoder och vårdkontakter i patientjournalen. Verksamhetschefen är 
ansvarig för att personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är 
ansvarig för att ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 
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Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 
vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler. 

Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller enligt vad som framgår i patientskadelagen.   

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 
följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) 
och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

18 
 

inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 
följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 
utrustning och inredning vid inköp. 

Vårdplanering 
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.  

2.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska vara ansluten till de nationella tjänsterna, kontaktinformation 
och journalen via nätet som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden. 

Leverantören ska erbjuda följande e-tjänster via 1177 Vårdguiden. 
Invånaren/patienten ska få svar på sitt ärende inom en (1) arbetsdag. 

• Av- och omboka tid 
• Boka tid 
• Förnyelse av recept och hjälpmedel 
• Intyg 
• Rådgivning  
• Synpunkter och klagomål på vården 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut. 

Invånarnas val 
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 
landet.  

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare. 

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 
gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 
remitteras vidare. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor. 

Telefon 
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 
telefon enligt vårdgarantin och Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på 
öppettider. 

Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings län om telefonitjänster 
med tillhörande stödsystem. Leverantörer som inte använder Region Jönköpings 
läns telefonitjänster ska leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens 
specifikationer. 

Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Öppettider 
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 
och besök. 

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till. 

2.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 
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Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Leverantören ska vid förfrågan vara delaktig i arbetet med jourverksamheten. 

Forskning och utveckling 
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 
delta i interaktiv forskning. 

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 
forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för all klinisk forskning, 
inklusive klinisk läkemedelsprövning och annan uppdragsforskning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Utbildningsuppdrag 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• utbildningsplatser för AT- och ST-läkare 
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• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor  

• praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola  

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser, lokaler och basal 
utrustning enligt gällande kursplaner och Region Jönköpings läns avtal med 
universitet och högskolor.  

Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer examenskraven för 
respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens. 
Handledarna ska följa gällande handledarinstruktioner och känna till lärandemålen 
för utbildningen. 

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 
samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 
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3. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård 

3.1 Inledning 
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 
Jönköpings län. 

3.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 
nedan.  

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård. 

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral. 

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare. 

Uppdraget är indelat i: 
Basuppdrag:  Ögonläkarmottagning 
Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker 
Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer 

I uppdraget ingår inte: 

• sjukdomstillstånd utan ögondiagnos 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom 
• rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken 
• glasutprovning 
• intravitreala injektioner och liknande behandlingar 
• botoxbehandlingar 
• kontaktlinskontroller 
• undersökningar i samband med refraktiv kirurgi 
• kosmetisk kirurgi 
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3.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning 
Basuppdraget omfattar: 

• diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen 

• nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer 

• rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård 

Tillgänglighet 
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen. 

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.  

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet. 

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-
verksamhet, men kan komma att utvidgas.  

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet. 

Kompetens 
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 
godkänd specialistutbildning. 

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 
Socialstyrelsen.  

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård. 

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 
basuppdraget. 

• spaltlampa  
• digital ögonbottenkamera 
• optical coherence tomography (OCT) 
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• datorperimeter  
• pachymeter  
• operationsrum och utrustning för mindre operationer 

Läkemedel 
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 
inte i uppdraget. 

Remisser 
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 
patient till remitterande läkare för uppföljning. 

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig. 

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral. 

Samverkan 
Leverantören ska: 

• samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg 

• delta i arbetet med utveckling av patientprocesser för aktuella 
sjukdomsgrupper 

• medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 
timme per vecka 

• samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter 
• medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen 
• samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten 
• delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet 

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till för uppdraget relevanta kvalitetsregister. 

3.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus. 

Uppdraget omfattar: 

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 
att upptäcka de minsta förändringarna 

• analys av fotograferade ögonbottnar 
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 
fotograferingen 

• dokumentation i patientjournal 
• information till remittent och patient om undersökningsresultatet 
• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 
hänsyn till aktuell ögonstatus 

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning 

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 
tillgängliga för andra vårdgivare 

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 
genom individuella kontroller under lång tid. 

Kompetens 
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 
kompetens. 

Utrustning 
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 
Forum. 

3.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer  

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 
detta uppdrag. 

Uppdraget omfattar: 

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 
enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 
riktlinjer för katarakt 
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation 

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 
kräver akutsjukhusets resurser 

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 
resurser, ska hanteras av opererande enhet  

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 
för patienter enligt regionens riktlinjer 

• information till patienten inför och efter operationen 
• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören 

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 
användas. 

Kompetens 
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi. 

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.  

Lokaler och utrustning 
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 
standard.  

Rapportering och uppföljning 
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret.   
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3.6 Ersättningsvillkor 

Allmänt 
Regionen avsätter 83,3 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2021. 

Fördelning av ersättning 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp 
Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 41,0 49% 
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
katarakt 

27,4 33% 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

2,9 4% 

Särskild ersättning 9,4 11% 
Resultatrelaterad ersättning 2,6 3% 
Summa 83,3 100% 

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper) 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.   

Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning  
Ersättning per besök och kontakt (för ersättningsberättigade DRG) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 185 kr 
Sjukvårdande behandling 435 kr  
Läkarbesök 1 100 kr  
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)** 

1 305 kr 
(bilateralt) 1 700 kr 

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(annan op. för högt ögontryck B08O)*** 

1 305 kr 
(bilateralt) 1 700 kr 

Läkarbesök excision eller exkokleation av kalazion (övriga 
läkarbesök vid sjukdomar i ögonregionen B99O)**** 

1 700 kr 

Operation (andra operationer vid problem i ögonregionen 
B17O) 

 2 850 kr 
(bilateralt) 5 470 kr 

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10. 
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00. 
**** Registrera diagnoskod H00.1 och KVÅ kod CBB00 
 
KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer. 
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Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vårdgivare ska registrera:  
• diagnoskod E100–E149  
• samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten) 

 
Ersättning per undersökning 

DRG Kodtext 

Pris per kontakt 
(exklusive 
patientavgift) 

B81O  Ögonfotografering, besök 705 kr  

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer  
Regionen ersätter: 

• undersökning inför operation 
• kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material 
• kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer) 

Leverantören ska registrera: 

• vårdåtagande katarakt 
• diagnoskod H25X–H26X (ej H264) 
• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99 
• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen  
 
Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 185 kr 
Sjukvårdande behandling 435 kr  
Läkarbesök 1 100 kr  

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas. 
 
Ersättning per operation 

DRG Kodtext 

Pris per kontakt  
(exklusive 
patientavgift) 

B12Q  Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

4 470 kr 

B12P  Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

9 340 kr 

 

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 
dagar från operationstillfället. 
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I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 
leverantören debitera patienten merkostnaden. 

Kvalitetsersättning 
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 
kvalitetsvariabler.  

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 
medicinska programgrupp för ögonsjukvård. 

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2021. Aktuella variabler 
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats. 

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet. 

Patientrelaterad ersättning 
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar, 
avgiftsfria besök för 85 år och äldre, och ersättning för månadsvis redovisade 
tolkarvoden. 
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4. Informationshantering och IT 

4.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och katalogtjänsten 
HSA. 

4.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa policy och riktlinjer. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. 

4.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

4.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter och tillhörande vårddokumentation 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings läns 
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 
och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 
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Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet. 

4.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings län. Datorer och skrivare tillhandahålls av Region 
Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning 
anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem.  

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation (SITHS). Leverantören ansvarar för att användarna 
inte har tillgång till fler programvaror och system i regionens nätverk än 
nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-
tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i 
förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings län tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
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användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

4.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören. 
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5. Rapportering och uppföljning 

5.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor.  

5.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten  

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,  

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings län uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån hälso- och 
sjukvårdslagen. God vård innebär att hälso- och sjukvården ska:  

• vara säker  
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig  
• vara patientfokuserad  
• vara effektiv  
• vara jämlik  
• ges i rimlig tid  

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet.  

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget. 

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 
insyn i verksamheten. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 
fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

5.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning. 

5.4 Fördjupad uppföljning 
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser. 

5.5 Revision 
Region Jönköpings län har rätt att själv eller genom ombud revidera leverantörens 
verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska 
förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som 
leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

5.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings län IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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6. Ersättningsvillkor 

6.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regioners prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling.  

Förändringar i kostnadsansvar mellan Region Jönköpings läns olika verksamheter 
påverkar budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av 
en utökad ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen. 

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare. 

6.2 Ersättningsmodell 
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
ett gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. 
Parterna ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. 

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 
komplikationer. 

Modellens delar: 

• Patientrelaterad ersättning 
o Besök och åtgärder 
o Diagnosrelaterade grupper (DRG) 

• Kvalitetsersättning 
o Tillgänglighet 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

36 
 

o Systematiskt förbättringsarbete 
o Kvalitetsindikatorer  

• Särskild ersättning 
o Jour 
o Tolk 
o Utbildning 

Kostnadskontroll 
Region Jönköpings län fastställer varje år ett kostnadstak för varje 
vårdvalsområde. Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån 
för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom det specifika 
vårdvalsområdet. Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive 
patientavgifter. 

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer. 

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde. 

6.3 Patientrelaterad ersättning  
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 
leverantören. Region Jönköpings län beräknar ersättningens storlek utifrån 
identifierade kostnader för effektiv vård och patienternas behov. 

Region Jönköpings läns ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som 
baseras på DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Region Jönköpings 
län planerar även att utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-
hälsa. 

Läkemedel 
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget. 

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för förskrivning. 

Kompensation för utebliven patientavgift 
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings läns. Patientavgifterna tillfaller leverantören. 
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När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter Region Jönköpings län 
leverantören för uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.  

Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 
eller om patienten låter bli att betala patientavgiften. 

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter från andra regioner 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av 
en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa 
hemregionens remissregler. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till Region Jönköpings län. 
Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta 
betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut.  

6.4 Kvalitetsersättning  
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 
                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9). 

Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 
ersättning för: 

• tillgänglighet – en procent 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

38 
 

• systematiskt förbättringsarbete – en procent 
• övriga kvalitetsvariabler – en procent 

6.5 Särskild ersättning  

Ersättning för jour och beredskap 
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 
den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 
ersättning för jour och beredskap. 

Momskompensation 
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 
områden i regioners och kommuners verksamhet. Bidragen är villkorade och 
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i relevanta 
förbättringsområden enligt överenskommelser mellan Socialdepartementet och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Modellerna för ersättning varierar. 

Ersättning för vård utförd av underleverantör 
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden. 

6.6 Underlag för utbetalning 
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras 
på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
leverantörerna inom Vårdval Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från leverantören. 

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till Region Jönköpings 
län måste det ske senast den åttonde i varje månad för att komma med i nästa 
utbetalning. 
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Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 
efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag för 
besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal. 
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7. Anvisningar för ansökan 

7.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.  

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 
tidigare godkända leverantörer. 

7.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket) Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  
• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• giltigt intyg om ansvarsförsäkring 
• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 
förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

7.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras 
med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje enskilt fall och 
vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av 
sekretess. 

7.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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8. Villkor för godkännande 

8.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

8.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.  

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

8.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 
vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler. 

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 
på ett säkert sätt exempelvis personlyft, överflyttningsplattform eller liknande. 
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9. Beslut om godkännande 

9.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

9.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 
till Region Jönköpings län. 

9.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

9.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

45 
 

Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

9.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

9.6 Överklagande 
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 
i Jönköping. 

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 
upphandlande myndighetens beslut. 

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 
från det att underrättelse lämnats.   
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10. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

10.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

10.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 
och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 
och ”Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län”. 

10.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2022-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.   

10.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

10.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax.  

10.6 Handlingars inbördes ordning 
”Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län” är en del av avtalet. De i 
denna punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna 
skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 
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1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

10.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 3 och 6 i ”Ögonsjukvård inom vårdval 
Region Jönköpings län”. 

10.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag: 

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  
• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 
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Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantöravtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 
genom sin egen verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft. 

10.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 
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10.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande. 

10.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. Regionen 
Jönköpings läns godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta 
giltighet.  

10.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

10.14 Ändringar i avtalet 
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

10.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

50 
 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist 

• minska ersättningen, betalas ej ut senare 
• ej betala ut ersättningen i sin helhet 
• utkräva vite 
• säga upp avtal enligt avsnitt 10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

10.16 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

10.17 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

10.18 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 



Ögonsjukvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-xx-xx 
 

51 
 

verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 

10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

10.20 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
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uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

10.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

10.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3) 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4) 
• Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5) 

10.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

…………..…………………. ……………………………. 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 114-129 

Tid: 2020-10-13 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 125  
 
Bilaga till budget 2021- Kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2020/78 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag 
med verksamhetsplan för 2021 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i 
kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-13 
 Missiv med bilaga daterad 2020-09-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Eva Nilsson (M) och Leif Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 
 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1

18
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 2020-09-15 RJL 2020/78 

 
  
  

Regionstyrelsen 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2021 - Kollektivtrafikpriser 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2021 till regionstyrelsen 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i kollektivtrafiken. 

Information i ärendet 
Nämnden lämnar förslag till bilaga avseende priser i kollektivtrafiken.  

 Biljettpriserna behöver höjas med ca två procent i syfte att täcka generella 
kostnadsökningar i verksamheten. Två procent är Sveriges Kommuner och 
Regioners bedömning av kostnadsutvecklingen vilket också används inom 
Region Jönköpings län som allmän indexuppräkning 2021. 

 Prishöjningarna fördelas på samtliga biljettyper och börjar gälla          
2021-01-01.  

Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på 
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort. 
. 

 Beslutsunderlag 
 Missiv med bilaga daterad 2020-09-15 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET   
 
 
Jane Ydman   Carl-Johan Sjöberg 
Regiondirektör  Trafikdirektör 
  

288



MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/78 

 

Priser fr.o.m. 2021-01-01 (kr)

Zoner Höjning, kr Höjning, %
Biljettyp 1 2 Län 1 2 Län 1 2 Län
Enkelbiljett
Enkel, vuxen 33 66 132 1,00 2,00 4,00 3,1% 3,1% 3,1%
Enkel, ungdom 20 40 79 0,60 1,20 2,40 3,1% 3,1% 3,1%
Period 30 D
Normalpris 730 860 1230 10 15 20 1,4% 1,8% 1,7%
Ombord på buss/tåg 760 890 1260 10 15 20 1,3% 1,7% 1,6%
Period 20 D
Normalpris 740 875 1310 10 10 20 1,4% 1,2% 1,6%
Ombord på buss/tåg 770 905 1340 10 10 20 1,3% 1,1% 1,5%
Resdagar 10D 
Normalpris 410 485 725 0 0 0 0,1% 0,0% 0,0%
Ombord på buss/tåg 440 515 755 0 0 0 0,1% 0,0% 0,0%
24-timmars biljett
Normalpris 66 132 264 2,00 4,00 8,00 3,1% 3,1% 3,1%
Ungdom 40 79 158 1,20 2,40 4,80 3,1% 3,1% 3,1%
Period Student 30 D (25% rabatt)
Normalpris 550 645 925 10 10 15 1,8% 1,6% 1,6%
Ombord på buss/tåg 580 675 955 10 10 15 1,7% 1,5% 1,6%
Period Ungdom 30D Län
Normalpris 205 205 205 5 5 5 2,5% 2,5% 2,5%
Ombord på buss/tåg 235 235 235 5 5 5 2,2% 2,2% 2,2%
Period Senior 30D Län 
Normalpris 205 205 205 5 5 5 2,5% 2,5% 2,5%
Ombord på buss/tåg 235 235 235 5 5 5 2,2% 2,2% 2,2%

Period 365 6 935 8 172 11 685 95 143 190 1,4% 1,8% 1,7%

Länsgränsrabatt Sydtaxan 2.0 
Enkelbiljett 25% och periodbiljett (30D och 365D) 35% rabatt i första zonen i Jönköpings län, tillkommer angränsande pris med samma rabattsats.
Period Student Länsgräns 30 D 
25% rabatt på ovanstående
Länsgränsrabatt Västtrafik
Periodbiljett 15% i första zonen i Jönköpings län, tillkommer Västtrafiks pris med samma rabattsats.

Period Barnvagn (årskort)
Normalpris 700 750 900 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Ombord på buss/tåg 730 780 930
Skol- och förskolebiljett
6-15 resande 119 238 474 3,60 7,20 14,40 3,1% 3,1% 3,1%
16-25 resande 238 474 948 7,20 14,40 28,80 3,1% 3,1% 3,1%
26-35 resande 355 712 1424 10,80 21,60 43,20 3,1% 3,1% 3,1%
Tillsammansrabatt 
(på enkel- samt 24-timbiljett) 25% 25% 25% 0 0 0
Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter 20% 20% 20% 0 0 0

Ombordavgift 30
Tilläggsavgift, vid ogiltig biljett 1500
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 114-129 

Tid: 2020-10-13 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 126  
 
Bilaga till budget 2021 - Regelverk för sjukresor, 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2020/78 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2021 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-13 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Eva Nilsson (M) och Leif Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 
 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inter deltar i beslutet och 
återkommer vid kommande budgetbehandling. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1

19



MISSIV 1(1) 

 2020-10-05 RJL 2020/78 

 
  
  

Regionstyrelsen 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2021 med flerårsplan 2022-2023 – 
Regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2021 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan. 

Information i ärendet 
Nämnden lämnar förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan till 
regionstyrelsen. Förslaget kompletteras med bilagor avseende regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöbrg 
Trafikdirektör 

290



SKRIVELSE 1(11) 

 2020-09-16 RJL 2020/78 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2021 Regelverk för färdtjänst och 
riksfärdtjänst till fullmäktige 
 
Regelverk för färdtjänst  
Allmänt  
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna  
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån  
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle. 
 
Syfte  
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik 
ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare  
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region Jönköpings län 
förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas domar och prejudikat. Som 
komplement har Region Jönköpings län skapat ett regelverk för färdtjänst.  

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker 
om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund. Regelverket kan 
inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot ha 
bestämmelser i frågor som inte regleras i färdtjänstlagen. 
 
Tillstånd till färdtjänst  
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande  
paragrafer: 
  
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.  
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,  
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).  
Lag (2010: 1068).  
 
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, 
som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.  
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder.  
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av  
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det allmänna. Lag (2006:1114).  
 
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall 
tillståndet gälla även ledsagaren.  
 
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.  
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
  
1. vilket färdsätt som får användas,  
2. inom vilket område resor får göras, och  
3. hur många resor tillståndet omfattar.  
 
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till  
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får  
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). 
 
Färdtjänstformer  
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om  
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:  
 
Färdtjänst  
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i detta 
regelverk.  
 
Länsfärdtjänst  
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg in i 
angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.  
 
Resa i annan kommun utanför länet  
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför länet.  
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan kommun  
utanför Jönköpings län. 
 
Övrigt  
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda 
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för resor inom 
länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i förekommande fall 
beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk. 
 
Regelverk  
 
1. Ansvar för färdtjänst  
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala  
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet  
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.  
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Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län  
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 
2. Rätt till färdtjänst  
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.  
 
3. Ansökan om tillstånd  
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst  
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder  
av minst tre månader.  
 
4. Beslut  
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och  
meddelar beslut.  
 
5. Överklagande av beslut  
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).  
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda  
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.  
 
6. Giltighetstid  
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.  
 
En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms 
vara livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även 
tas hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya 
trafiklösningar med olika servicenivåer i samband med/eller under resan. 
 
7. Återkallande  
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre  
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade  
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.  
 
8. Färdtjänstens omfattning  
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom Jönköpings 
län och max 3 mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför länsgränsen ska 
resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför 
länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor.  
 
9. Resa inom annan kommun  
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför  
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.  
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Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-månadersperiod 
beviljas max 60 enkelresor.  
 
10. Färdsätt  
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.  
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.  
 
11. Beställning av resa  
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för 
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före 
avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före avresa, resa före 
kl.10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00.  
Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle.  
Avbeställning av resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats.  
Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning.  
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan.  
Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.  
 
12. Justerad avresetid  
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller  
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid 
beställningstillfället erbjuds alternativ restid.  
 
13. Hämtning  
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före eller 
10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter denna 
tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska meddelas när 
avtalad tid inte kan hållas.  
 
14. Samåkning  
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild chaufför, fordon 
eller transportör kan inte tillgodoses. 
 
15. Resväg  
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika  
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten 
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.  
 
16. Antal resor  
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas. 
Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §).  
 
17. Tider  
Färdtjänstresa får företas följande tider:  
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00.  
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Fredag kl. 06.00-02.00.  
Lördag kl. 07.00-02.00.  
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.  
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00.  
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om  
resor till kl. 02.00 vid några av årets helgdagar.  
 
18. Avgifter och faktura  
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens 
gällande prislista (lägst en zon).  
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift  
motsvarande priset 2 gånger för första zon.  
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens prislista 
för skolungdom.  
Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare  
växlar max 200-kronorssedel.  
Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter  
innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med  
100kr/beställd resa.  
Samtliga egenavgifter (inkl. pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler 
detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av 
tillstånd och gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i 
efterskott avseende färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura 
kan kund stängas av från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant 
betalning/kortbetalning innan resan påbörjas.  
Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kr per km, dock 
minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en (1st) medresenär/ledsagare. 
 
19. Assistans  
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans 
innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i 
annan lokal.  
 
20. Ledsagare  
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare 
ska vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en 
person som följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en 
resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs och även vara 
behjälplig mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara 
innehavare av färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller medtaga 
hjälpmedel.  
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn under 7 år reser alltid med 
ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift.  
 
21. Medresenär  
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare. 
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som 
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medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska 
meddelas vid beställning av resan.  
Medresenärer betalar samma zonavgift som den färdtjänstberättigade. Ungdom som 
är medresenär betalar ungdomspris och barn 0- 6 år betalar ingen avgift vid resa 
tillsammans med vuxen.  
Medresenär betalar egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande 
prislista (lägst en zon) och barn 0-6 år åker gratis om vuxen finns i samma bokning.  
 
22. Arbetsresor  
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. 
För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 24.00 beviljas 
undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en fast 
månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för 
vuxen, och antal zoner.  
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för 
vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via 
faktura i efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till en 
månadskostnad och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för övriga 
färdtjänstresor enligt punkt 18.  
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på 
förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till resa till/från arbetet. 
 
23. Skolskjuts 
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola  
inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid. 
 
24. Hjälpmedel  
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får medtas 
under resan. Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska 
medtas under resan. Ledsagare och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel 
eller egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.  
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.  
 
25. Trappklättrare/förflyttning i trappor  
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna 
bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.  
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24 
enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan 
väljas.  
Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och 
funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på 
tidigare folkbokföringsadress.  
Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.  
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Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller 
till/från den egna bostaden.  
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart  
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas  
utförs inte förflyttning.  
 
26. Bagage  
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för 
ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor 
väska/kasse. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.  
 
27. Husdjur  
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får 
medtas.  
 
28. Allmän kollektivtrafik  
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan 
färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på 
resan. Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som 
följer med på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den 
färdtjänstberättigade erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste 
färdtjänstberättigad vara med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid 
påstigning. 
 
29. Förändringar  
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 
funktionsnedsättning.  
 
30 Tillämpningsföreskrifter  
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning  
Jönköpings Länstrafik.  
 
31. Ikraftträdande  
2021-01-01, om inget annat anges. 
 
Regelverk för riksfärdtjänst  
 
Allmänt  
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och 
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige 
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.  
Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med  
varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader.  
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Syfte  
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings  
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare  
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region  
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas  
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett  
regelverk för riksfärdtjänst.  
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid  
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som  
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.  
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen  
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i  
riksfärdtjänstlagen.  
 
Tillstånd till riksfärdtjänst  
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt 
följande paragrafer:  
 
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor 
om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om 
kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av 
trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115). 
 
5 § Tillstånd ska meddelas om  
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan 
göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,  
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet,  
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,  
4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och  
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).  
 
6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall 
tillståndet gälla även ledsagaren.  
 
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.  
 
Regelverk  
 
1. Ansökan  
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för 
riksfärdtjänst. Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar innan avresa, 
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Inför storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då 
ansökan ska göras senast den 15 november.  
 
2. Tidpunkt för resa  
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.  
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se 
punkt 17 i regelverket för färdtjänst).  
 
3. Ändamål eller annan betalare  
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller  
någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske  
inom Sverige, från en kommun till en annan.  
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete,  
utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt  
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga 
staten, en kommun eller ett landsting).  
 
4. Val av färdmedel  
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens  
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar  
med hänsyn till resenärens funktionshinder:  
1. Allmänna kommunikationer  
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon  
3. Bil eller specialfordon. 
 
Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte.  
Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer  
tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är  
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är  
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa  
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna  
kommunikationer.  
Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan  
riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon.  
Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte.  
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt  
samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare  
läggas maximalt 6 timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller  
tidigareläggas maximalt 12 timmar.  
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften  
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).  
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den 
enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan  
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.  
Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och  
planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på  
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna.  
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Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus  
bli aktuell.  
 
5. Ledsagare  
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att  
denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare  
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan  
med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall  
vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte vara i behov av assistans  
från föraren. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.  
 
6. Medresenär  
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk  
resekostnad.  
En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/  
serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den 
 
riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.  
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer  
följa med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.  
Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.  
 
7. Hjälpmedel och bagage  
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna  
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.  
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.  
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning än 
vad som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare  
och/eller medresenär får medtaga max en normalstor väska/kasse per person.  
Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad  
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.  
 
8. Husdjur  
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler  
som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/  
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte  
medföras.  
 
9. Avbokning  
Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras.  
Under kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av  
Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för kännedom till  
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten.  
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Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på 
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (f.n. Riksfärdtjänsten Sverige 
AB). I andra hand kontaktas respektive trafikföretag.  
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den  
enskilde.  
 
10. Återkallelse av tillstånd  
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för  
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren  
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter  
som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden  
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de  
fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett  
visst antal resor.  
 
11. Vilka beslut får överklagas  
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt 
förvaltningslagens bestämmelser.  
 
12. Tillämpningsföreskrifter  
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 
13. Ikraftträdande  
2021-01-01, om inget annat anges. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Regelverk för sjuk- och 
behandlingsresor  
  
1. Inledning  
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 
omfattningen av sjukreseverksamheten. 
  
1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?  
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 
asylsökande omfattas av detta regelverk. 
  
1.2 Utbetalning av sjukreseersättning  
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas 
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.  
 
1.3 Preskriptionstid  
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 
preskriptionstiden 10 år.  
 
1.4 Omprövning av beslut  
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 
på tjänstemannanivå.  
 
1.5 Övrigt  
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa 
sökanden till eget transportalternativ. 
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i 
övrigt.  
Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade 
sjuktransporter.  
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Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för 
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens 
hälsotillstånd.  
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat 
medicinsk behov som ej kan styrkas med intyg.  
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på 
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa.  
 
2. Färdsätt  
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning för.  
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal.  
 
2.1 Privat bil  
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.  
Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.  
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 
med egen bil.  
 
2.2 Buss eller tåg  
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 
vårdinrättningarna.  
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.  
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3. 
 
2.3 Sjukresa med serviceresefordon  
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor.  
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med 
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från 
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.  
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.  
Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 
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infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 
patienten själv har en smittsam sjukdom.  
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot 
eller sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. 
Egenavgift som för sjukresa erläggs.  
I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.  
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.  
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.  
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 
färdtjänsttillstånd.  
 
2.4 Flyg  
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.  
 
2.5 Övrigt vid sjukresa  
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).  
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress).  
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 
och allmänna kommunikationer inte kan användas.  
 
3. Sjukresor inom länet  
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.  
Med återkommande menas:  
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd  
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd  
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd  
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd  
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.  
Cosmickvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.  
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 
angivna datum.  
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 
uppfylls:  
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•Dialysbehandling  
•Strålbehandling  
•Cytostatikabehandling  
•Lung- och allergimottagningen 
•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)  
•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo  
•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov  
•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov  
•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling  
För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.  
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 
Habiliteringscentrum.  
Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.  
 
4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss  
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller 
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida 
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med 
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens 
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss  
 
5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 
annat län  
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 
beroende på vilka regler som gäller.  
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.  
Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 
olycka vid vistelse i annat län.  
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län. 
 
6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder  
 
6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.  
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 
identitet och nationalitet.  
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.  
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Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa  
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.  
 
6.2 Medborgare från övriga länder  
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.  
 
7 Reseersättning och egenavgift  
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 
ersätts av regionen.  
 
7.1 Privat bil  
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 125 kr enkel resa.  
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.  
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.  
Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.  
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 
åker med i fordonet.  
 
7.2 Buss, tåg, flyg och färja  
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 
flyg där egenavgiften är 125kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.  
Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort. 
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.  
 
7.3 Serviceresor  
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 
125 kr enkel resa.  
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.  
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 
för fortsättningsresan. Cosmickvittot eller sjuktransportkvittot används.  
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.  
Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 
egenavgift.  
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift f.n. hos 
Försäkringskassan.  
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.  
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 
Istället sker kvittning mot skulden.  
 
7.4 Asylsökande  
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.  
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Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.  
 
7.5 Reseersättning ledsagare  
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.  
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 
länet. 
 
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan två ledsagare accepteras.  
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.  
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.  
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 
Serviceresefordon medge inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.  
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.  
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.  
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 
regelverk.  
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 
regler ska ske för återresa.  
 
7.6 Forskning och donation  
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 
följande:  
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 
kan beställa sin resa via Serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg 
utgår inom länet.  
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 
utan avdrag för egenavgift. 
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7.7 Barn o barnperspektivet  
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.  
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.  
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.  
Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 
styrkas av vårdgivaren.  
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden 
av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.  
 
7.8 Övernattning  
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.  
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 
04:30.)  
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
7.9 Ej ersättningsberättigade resor  
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 
behandlingsresor:  
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.  
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.  
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus). 
 
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget boende  
•Dagvård med social inriktning  
•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 
cellprovtagning, aortascreening etc.)  
•Friskvård  
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast  
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)  
•Apotek  
•Optiker  
•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 
länet för utprovning av peruk)  
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•Familjerådgivning  
 
8. Regler för gästdialys  
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.  
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.  
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 
denna tid.  
 
9. Permission och permissionsresor  
 
9.1 Betalning vid permissioner  
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 
patienten ingen patientavgift. 
 
9.2 Resdag  
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 
permission.  
 
9.3 Permissionsdag  
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från sjukhuset.  
 
9.4 Omfattning av permissionen  
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.  
 
9.5 Permissionsresor  
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.  
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 
mils längre resa får patienten stå för själv.  
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
Serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att 
beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.  
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 
Serviceresor.  
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Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 
egenavgift.  
 
10. Högkostnadsskydd för sjukresor  
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst 2 
250 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet och 
patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.  
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.  
Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 250 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 
ske.  
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 
Jönköpings län.  
 
11. Ikraftträdande  
2021-01-01, om inget annat anges. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 

Bilaga till budget 2021 - Principer för prissättning vid 
kulturhuset Spira 

Diarienummer: RJL 2020/79 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Överlämna principer för prissättningen vid kulturhuset Spira 2021 

till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 

verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022-2023 till budgetberedningen. 

Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för 

prissättning vid Kulturhuset Spira. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-14 

 Missiv daterad 2020-10-07 

 Bilaga - Principer för prissättning 2021 vid Kulturhuset Spira 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna: Att kravet 

”Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor” stryks. 

 

Kristina Nero (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 

återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 

 

Gun Lust (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och återkommer 

vid regionstyrelsen sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Sverigedemokraternas 

ändringsförslag och finner presidiets förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



 

PROTOKOLL 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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Regionstyrelsen 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2021 
med flerårsplan 2022-2023 – Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2021 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2021 till 
Regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan 
2021 samt flerårsplan 2022-2023 till budgetberedningen. 
 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för prissättning 
vid Kulturhuset Spira. 

Information i ärendet 
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid 
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning 
av dessa principer. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-10-07 
 Bilaga Principer för prissättning 2021 vid Kulturhuset Spira 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
Regional utveckling 
Smålands Musik och Teater 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Ulf Fransson 
T.f. Regional utvecklingsdirektör 
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Regionstyrelsen 
      
            
 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2021 –  Principer för prissättning vid 
kulturhuset Spira 2021 
Biljettpriser 
Den genomsnittliga prisnivån för 2021 ska jämfört med 2020 vara oförändrad. 
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor.  
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer: 

 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann. 

 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal. 

 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner. 

 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas. 

 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan. 

 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper. 
Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet 

Uthyrning av lokaler 
Grundläggande principer: 

 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad 
av lokalerna uppnås. 

 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden 
konkurrens uppstår. 

 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för 
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet. 

 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 
regionen använder som allmänt uppräkningstal. 
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Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser. 
 

    

Priser vid uthyrning av lokaler 2021 

Ordinarie pris (fullpris) 

Namn på lokal 

An
ta

l s
äl

jb
ar

a 
pl

at
se

r 

Pr
is

 h
el

da
g 

Pr
is

 p
r. 

Ha
lv

da
g 

 

Konsertsalen 783 64 100 44 900 

Teatern 380 51 400 36 000 

Kammaren 160 29 800 20 900 

Café-scenen 130 18 400 12 900 
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6. Läkarföreningens synpunkter på Budget 2021 

 

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare: 

Här måste Regionen gå från ord till handling. Under 2020 med pandemin samt uppe på detta 

införandet av ett bristfälligt beställningssystem BOS i Cosmic har detta skapat en mycket stor 

förtroendekris med försämrad arbetsmiljö för våra medarbetare. Här har arbetsgivaren underlåtit att 

lyssna på medarbetarna som känner sig helt överkörda. 

 Ska regionen bli Sveriges bästa arbetsgivare krävs mycket insatser för att förbättra arbetsmiljön. 

Med kanske landets bästa ekonomi så kan Region Jönköpings län också ligga i toppklass när det gäller 

löner. Så är inte fallet idag där lönerna under 2010-talet halkat efter i jämförelse med många andra 

Regioner. 

Ett steg i rätt riktning är det arbete HR-direktör Patrick Nzamba påbörjat med att lyssna in 

medarbetarna och arbetet med att förbättra samverkan.   

Historisk satsning på hälso- och sjukvården: 

Inom flera verksamhetsområden är budgeten inte i balans. Detta gäller både den somatiska vården 

och vårdval primärvård. Den offentliga delen av primärvården, Bra Liv har sparbeting där antalet 

tjänster måste reduceras. Bland annat har flera seniora läkare som arbetar efter 65 år fått besked om 

att man p.g.a. sparkrav inte kan få vara kvar. Bra Liv och även de privata vårdvalsenheterna har 

kontinuerligt fått över nya arbetsuppgifter från slutenvården, men varken full ekonomisk 

kompensation eller överföring av personal har skett. Idag gör man för mycket inom Vårdval 

primärvård i förhållande till de ekonomiska ramar som finns. Redan för 3-4 år sedan sa 

Regionledningen att cirka 50 miljoner kronor årligen måste tillskjutas Vårdval primärvård (Nära 

vården) för att man år 2030 ska ha en ekonomisk ram som motsvarar 30 % av den totala kostnaden 

för hälso- och sjukvård. Att utöka ramarna med 25 miljoner kronor 2021 till Primärvården för 

omställning till den ”Nära vården” är otillräckligt. Ambitionsnivån måste vara högre redan 2021. En 

stor utgiftspost som vårdvalsenheterna inte kan påverka är kostnaden för privata digitala vårdgivare. 

Regionen bör fundera på vem som ska betala kostnaden för dessa digitala vårdtjänster, enskilda 

vårdvalsenheter där patienterna är listade eller central finansiering?  

 

 

 

Bengt Hultberg Ordförande Jönköpings läns läkarförening 

 

  

 



  Jönköping, 2021-11-17 

 

                                                                                          Central samverkan 

  Region Jönköpings län 

VÅRDFÖRBUNDET Avdelning Jönköping Östra Storgatan 23, 553 21 Jönköping Tel: 0771-420 420 
www.vardforbundet.se 

Vårdförbundets medskick till budgeten 2021 

 
Vården står nu inför än större utmaningar, inte minst efter vårens och den fortgående pandemi, 

både hur vårdskulden ska tas omhand, hur vården ska räcka till men också hur vi ska lyckas 

rekrytera, behålla och möjliggöra kompetensutveckling för medarbetarna. Behovet av våra fyra 

yrkesgrupper; Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor och 

Sjuksköterskor är landsövergripande. Behovet har under det gångna året, både före och under den 

pågående pandemin, varit än mer påtagligt i vår region. Vi ser en ökad personalomsättning och 

att en stor andel går och kommer att gå i pension inom den närmsta tiden. Många av de 

medarbetare som går i pension innehar lång och gedigen erfarenhet och flera har också 

specialistkompetens, detta innebär ett tapp av erfarenhet och kompetens. Vi har nu också vårens 

efterverkningar av pandemin att omhänderta samtidigt som vi nu stå inför en andra våg utan att 

veta hur den formerar sig eller vilken ytterligare påverkan som våra medlemmar kommer att 

utsättas för. Särskilt har bristen på sjuksköterskor med specialistkompetens och biomedicinska 

analytiker blivit synliggjord i stor omfattning. Våra medlemmar har verkligen gjort skillnad, 

ansträngt sig än mer, bidragit med sin kunskap, kompetens och fritid under omställningen av 

vården under detta pandemins år. Utifrån rådande pandemi har många vittnat om en känsla av att 

inte räcka till och att de ansträngningar som gjorts inte värderats fullt ut. 

 

I budgeten för 2021 anges att 
”Personalen är vår största tillgång för att klara vårt breda samhällsuppdrag. 

Målsättningen är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga 

arbetsgivare.” 

 

Det vi vet är att det inte kommer att räcka med nationell samordning och digitalisering för att 

klara av vårdbehoven för kommande år. Hälso- och sjukvårdens medarbetare, våra medlemmar, 

måste också få bättre lön, villkor och förutsättningar att utföra sina livsviktiga uppgifter. 
Arbetsgivaren och politiker tillsammans måste bygga upp förtroendet bland Vårdförbundets 

medlemmar om inte den redan tidigare stora bristen på nyckelkompetenser i vården ska förvärras. 

Arbetsgivaren måste göra sitt yttersta för att behålla dem och deras kollegor. Det förutsätter att 

de får lön och löneutveckling utifrån kompetens och erfarenhet, fler kollegor med rätt kompetens 

samt en hållbar arbetsmiljö. Annars kommer personal fortsätta säga upp sig, vilket leder till 

utebliven vård, långa väntetider och brister i patientsäkerheten. 

 

Vårdförbundet vet vad som fungerar. Lönerna behöver höjas, särskilt för de med stor erfarenhet 

och som är särskilt yrkesskickliga. En sund personalpolitik och goda villkor gör att erfarna 

medarbetare stannar kvar. Det leder till säkrare och tryggare vård, helt enkelt en bättre hälso- och 

sjukvård i Region Jönköpings län 

 

Vårdförbundet tecknade 2019 ett treårigt avtal (HÖK 19) med Sveriges kommuner och regioner, 

SKR, för drygt 90 000 Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor och 

Sjuksköterskor. I detta sifferlösa avtal finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra 

livsviktiga yrkesgrupper för att trygga vårdens kompetensförsörjning och minska vårdköerna för 

regionens invånare. Vi i Vårdförbundet är eniga med SKR om nödvändigheten i detta. 

 

Vårdförbundet anser att satsningar inom följande fyra områden måste ske för att Region 

Jönköpings län ska ha en möjlighet att rekrytera och behålla kompetens: 
 

1. Lön/löneutveckling 

2. Kompetensutveckling/karriär 

3. Hälsosamma arbetstider 
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4. Personcentrerad vård 

5. Rehabilitering 

1)  Lön/löneutveckling 

HÖK 19 fortsätter att ha sin grund i individuell och differentierad lönesättning. Den lokala 

lönebildningsprocessen ska ge möjlighet till ökade löner för alla våra medlemmar med 

utgångspunkt i deras individuella prestation och bidrag till verksamhetens resultat och utveckling. 

De nya målen som tillkommit i HÖK 19 handlar om att arbeta aktivt för en ökad lönespridning, 

möjlighet till lönekarriär och bättre lönestruktur. För att nå målen behövs en satsning på 

särskilt yrkesskickliga och då med tillförda resurser.  
 

Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av vid 35-årsålder är den samma för 

region Jönköpings län som nationellt. Denna icke existerande löneutveckling har orsakat att de 

erfarna lämnar och går till bemanningsföretag, med fördyrad vård och stängda vårdplatser som 

följd. Lägg därtill att under femårsperioden 2015–2019, har intresset för att utbilda sig till 

röntgensjuksköterska minskat med 41%, för biomedicinsk analytiker med 23% och för 

sjuksköterska med 23%.  
 

Vårdförbundets medskick vad gäller lön och löneutveckling: 

• Att särskilt yrkesskickligas lön under avtalsperioden ska ha ett utfall på minst     

10 000 kr/månad mer än icke särskilt yrkesskicklig.  

 

Enligt Vårdförbundets bedömning rör det sig om ungefär var fjärde medarbetare 

tillhörande något av Vårdförbundets fyra yrken, andelen särskilt yrkesskickliga 

kan däremot variera per arbetsplats. 
 

En löneökning på minst 10 000 kr/månad ger ett lönelyft på minst 30% under 

avtalsperioden. Detta kan jämställas med Regionens nya Rekryteringsåtgärd för 

pensionerade sjuksköterskor och barnmorskor som uppnått 65 år, där grundlönen 

höjs med 30% när de går in och arbetar extra, vilka sannolikt kan räknas som både 

erfarna och särskilt yrkesskickliga. Nu krävs en satsning på de yrkesverksamma 

särskilt yrkesskickliga och erfarna så att de stannar kvar i verksamheten hela 

yrkeslivet. 
 

Vi ser den riktade lönesatsningen om 50 miljoner i 2020-års löneöversyn som 

positiv men det har inte ökat lönespridningen eller möjliggjort en lönekarriär för 

våra fyra yrken så att intentionerna i vårt gemensamma löneavtal HÖK 19 

uppfyllts. Denna riktade lönesatsning är inte tillräcklig, utan måste både höjas och 

även fortsätta för år 2021 samt kommande år för att vi ska kunna nå intentionen i 

vårt löneavtal.  

 

I budgeten för 2021 anges att:  
”Varje medarbetare ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön 

genom att utvecklas i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina 

arbetsresultat. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning i 

Region Jönköpings län ger förutsättningarna för arbetet.” samt 

”Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten 

och ge möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest 

till verksamheten.” 

 



3(6) 
 

Allt detta ingår i vårt treåriga gemensamma löneavtal. Men tyvärr ser vi att detta 

inte har följts varken för år 2019 eller år 2020 även att det för år 2020 gav en något 

högre utdelning. Lönespridningen har minskat och en satsning på särskilt 

yrkesskickliga har inte skett då stora delar av de båda årens löneutrymmen har gått 

till de som är nya i yrket, därmed har inte intentionen i vårt gemensamma löneavtal 

följts. Vidare behöver löneöversynen vävas in i helheten och inte vara ett separat 

stuprör. 

  

I budgeten för 2021 anges att: 
”För att nå en ökad attraktivitet och underlätta bemanning av flera 

kliniskt nära yrkesgrupper gjordes en riktad lönesatsning om 50 miljoner 

kronor 2020 och denna utökas med 50 miljoner kronor under 2021. 

Genomförd kartläggning av Region Jönköpings läns löner ligger till 

grund för de riktade satsningar som påbörjas under planperioden med 

syfte att nå önskad lönestruktur.” 

 

De riktade satsningarna utefter Regionens lönekartläggning är riktiga och behövs 

och Vårdförbundet välkomnar dess men för att få verkstad i vad vårt löneavtal 

säger behövs en större satsning på Vårdförbundets yrkesgrupper. Inte bara utefter 

intervallerna i lönekartläggningen utan en riktad satsning på Barnmorskor, 

Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor, Sjuksköterskor och Chefer 

inom dessa professioner. 
 

De nya målen som tillkommit i HÖK 19 handlar om att arbeta aktivt för en ökad 

lönespridning, möjlighet till lönekarriär och bättre lönestruktur. Den 

uteblivna lönespridningen måste till för att möjliggöra en lönekarriär över tid. 

För att nå målen behövs en satsning på särskilt yrkesskickliga och då med tillförda 

extra resurser till Vårdförbundets fyra professioner. 

2)  Kompetensutveckling/karriär 

Enligt det nya löneavtalet ska parterna gemensamt utveckla karriärmodeller för att skapa 

tydlighet kring kompetensutveckling, karriär- och löneutveckling.  

 

Vårdförbundets medskick vad gäller kompetensutveckling och karriär: 

• Att ett avtal om Akademist specialistutbildning (AST) tecknas och inkluderar alla 

Vårdförbundets fyra yrken.  
 

I budgeten för 2021 anges att: 
”Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare förmånen att genom 

högskolestudier vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med 

bibehållen grundlön. Under 2020 utökades antalet utbildningstjänster för 

specialistsjuksköterskor till att omfatta andra yrkesgrupper med 

akademisk examen till specialiserad vidareutbildning utifrån 

verksamhetens behov.” 

 

Det finns fortsatt ett stort behov av att säkra framtidens vård med 

specialistutbildade sjuksköterskor. Region Jönköpings län har sedan tidigare 

utbildningsanställningar. Vårdförbundet ser positivt på att dessa utökats 

ytterligare. Vi ser också positivt på att även andra yrkesgrupper (biomedicinska 

analytiker och röntgensjuksköterskor) med akademisk examen ges samma 

möjlighet. Vi vill nu fastställa dessa överenskomna förutsättningar för 
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utbildningsanställningar i ett kollektivavtal mellan Region Jönköpings län och 

Vårdförbundet om AST (Akademisk specialisttjänstgöring) gällande 

biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.   

 

• Att antalet karriärtjänsterna utökas samt att dessa även ska gälla biomedicinska 

analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.  
 

I budgeten för 2021 anges att: 
”Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till att jobba med 

utveckling och förbättringsarbete. Genom att tydliggöra 

karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en 

möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.” 

 

”Att alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är 

prioriterat och som behöver förstärkas, frågan beaktas i det prioriterade 

uppdraget att forma ett ”medarbetarlöfte.” 

 

”Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstemän arbeta 

fram ett ”medarbetarlöfte” där vi som arbetsgivaren Region Jönköpings 

län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.” 

 

De vårdnära karriärvägarna är viktiga för vårdens utveckling och möjligheten att 

rekrytera och behålla kompetens. Här är regionens karriärtjänster ett exempel på 

ett steg i rätt riktning och Vårdförbundet ser positivt på att detta fortsätter och 

utökas. Här är det dock viktigt att skapa genomtänkta karriärmodeller för att 

tydliggöra vad en karriärtjänst innefattar. I vårt gemensamma avtal HÖK 19 

ingår det att tillsammans ta fram genomtänkta och välfungerande 

karriärmodeller för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper, vilka ska vara klara 

till år 2022.  

 

I budgeten för 2021 anges att: 
”Den pågående satsningen på karriärtjänster för yrkesskickliga 

sjuksköterskor fortsätter och kommer att utvärderas under 2021.” 
 

”Karriärtjänster för särskilt yrkesskickliga” är detta samma som de 

karriärtjänsterna som redan finns? Vad innebär det? Visas detta i löneläget? 

Behovet av karriärtjänster finns utöver sjuksköterskor också bland 

specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och 

röntgensjuksköterskor. Behovet finns även i alla verksamheter inte bara inom 

medicinsk och kirurgisk vård och 24–7 verksamhet. Därför vill vi se att 

karriärtjänsterna även innefattar samtliga ovan nämnda yrkesgrupper och de 

verksamheter som dessa yrken finns i. Vårdförbundet anser fortsatt att det ska heta 

karriärtjänst (vilket de också glädjande nämns som i budget 2021) och inte 

teamsjuksköterska. 

 

• Att utöka antalet avancerade specialistsjuksköterskor 
 

Region Jönköpings län har tre av landets trettio avancerade specialistsjuk-

sköterskor (Holland har tre tusen). Dessa tre finns inom kirurgisk vård. Genom att 

analysera behovet av denna kompetens inom fler områden som tex. 

akutmottagningsverksamhet, primärvård och geriatrik samt öka andelen 

avancerade specialistsjuksköterskor kan vården effektiviseras och kvalitén höjas. 
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• Att yrkesintroduktionen fortsätter att utvecklas och även breddas för att gälla alla 

våra fyra yrken 
 

I budgeten för 2021 anges att: 

”Undersöka behovet av yrkesspecifik introduktion.” 

 

Fortsätt att utveckla yrkesintroduktionen för nyutbildade sjuksköterskor. Ökat 

samarbete med hälsohögskolan – bör bindas samman med detta introduktions år 

som sjuksköterskor erbjuds för att ge ett ännu större värde. Yrkesintroduktionen 

behöver breddas till att även gälla barnmorskor, biomedicinska analytiker och 

röntgensjuksköterskor. 

 

• Att ta tillvara våra äldres erfarenhet och kunskap genom att ge dem förutsättningar 

att orka arbeta fram till pensionen. 
 

I budgeten för 2021 anges att: 
”För att så bra som möjligt ta vara på de äldre medarbetarnas kompetens 

ges förutsättningar och möjligheter att fortsätta arbeta. De är en viktig 

resurs i verksamheten som mentorer och handledare för nyutbildad 

personal.” 

 

Många av våra äldre medarbetare som har ett antal år kvar innan pension måste få 

andra förutsättningar för att orka fortsätta arbeta kvar i sitt yrke, vilket också vårt 

gemensamma avtal HÖK 19 anger. Sådana förutsättningar kan vara att ej arbeta 

rotationstjänstgöring eller nätter. Vidare att möjliggöra arbetsuppgifter som ger 

förutsättningar att handleda och förmedla kunskap samt minskade stressfaktorer. 

Inom Regionen saknas dessa förutsättningar för Vårdförbundets fyra yrken som 

därför behöver tas fram och göras tillgängliga.  

 

• Att ta tillvara våra äldres erfarenhet och kunskap efter deras pensionering. 
 

Rekryteringsåtgärd för pensionerade sjuksköterskor och barnmorskor som uppnått 

65 år, där grundlönen höjs med 30% när de går in och arbetar extra, vilka också 

sannolikt kan räknas som både erfarna och särskilt yrkesskickliga. Här vill vi se att 

detta utökas till att gälla alla bristyrken dvs. även biomedicinska analytiker och 

röntgensjuksköterskor. Detta är två yrkesgrupper som inte syns i media men som 

vården på inget sätt kan undvara och inte minst nu under pandemin har bristen på 

biomedicinska analytikers kompetens synliggjorts. 

3)  Hälsosamma arbetstider 

Enligt vårt avtal HÖK 19 ska parterna samverka kring hälsosam arbetstidsförläggning för bättre 

rutiner kring bland annat schemaläggning samt planering av semester, jour och beredskap. Vilket 

är ett annat skäl till att nyckelpersoner i vården lämnar sina arbetsplatser. 

 

Vårdförbundets medskick vad gäller hälsosamma arbetstider: 

• Att Region Jönköpings län tar ett samlat grepp för hälsosamma arbetstider som genererar 

återhämtning i arbetstiden i närtid till det arbetade nattpasset. Detta sker enklast genom 

att varje nattimme har en återhämtningskvot. Att varje arbetad timma på natten ska 

värderas minst med en kvot på 1,4/h. Vid rotationstjänstgöring bör kvoten per arbetad 

nattimme vara minst 1,6/h. Detta regleras i ett lokalt kollektivavtal. 
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• Att all tid som våra medlemmar står till arbetsgivarens förfogande ska vara aktiv 

arbetstid. Våra fyra yrken anställs under olika former. Natt, rotation, jour och beredskap. 

Vårdförbundet anser att all jour- och beredskapstjänstgöring ska tas bort. 

4)  Personcentrerad vård 

I budgeten för 2021 anges att: 
”Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är 

säker, jämlik och personcentrerad.” 

 

Region Jönköpings län har beslutat att vården ska bli personcentrerad. Vilket innebär att vi tar 

vara på individens egna resurser och att personen blir en självklar del i teamet tillsammans med 

de övriga professionerna. Att vården blir sömlös oavsett rumsgränser eller vårdhuvudmän. Här 

behöver regioner göra ett omtag så att all den kunskap som Regionen och Vårdförbundet besitter, 

när det gäller personcentrerad vård, verkligen tas tillvara och också implementeras ute i 

verksamheterna.  

 

Vårdförbundets medskick vad gäller personcentrerad vård: 

• Att personcentred vård blir verklighet och inte enbart ett beslut. Att det sker 

tvärprofessionellt tillsammans med alla yrkesgrupper. 
 

• Omställningen måste ske under pågående verksamhet vilket innebär att resurser för 

omställning måste ges. 
 

• Att verksamheterna använder Vårdförbundets studiecirkelmaterial ”Att ändra 

perspektiv” för att just ställa om till personcentrerad vård 

5) Rehabilitering 

I budgeten 2121 anges att: 
Under 2020 kopplades Arbetsmiljöenheten (AME) in för att erbjuda stöd och behandling 

löpande för medarbetare som varit involverade i covidvården. Detta arbete fortsätter 

under 2021 och vid behov sker en resursförstärkning till AME under 2021. 

 

”Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i 

samverkan med företagshälsovården, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla 

medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina 

behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 

tidigare komma tillbaka till arbete.” 

 

Vårdförbundets medskick vad gäller rehabilitering: 
Rehabilitering sker i stuprör kopplat till den verksamhet där man har sin anställning, det 

försämrar medarbetarens möjlighet att återgå i någon form av arbete tidigare i processen. En så 

stor arbetsgivare som Region Jönköpings län ska kunna rehabilitera tillbaka fler i arbete än vad 

som sker, vi hamna allt för ofta i avslut av anställning på ett eller annat sätt. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

VÅRDFÖRBUNDET 

 

Iréne Sjövall Sanned  
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Jönköping 



 
 

CSG 2020-11-17 – kommentarer till budgetgenomgång 

Vision har följande kommentarer: 

 

Planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar 

 sid 11 Perspektiv medarbetare 

o Behålla medarbetare – tänka lönebilden för bl.a. två av våra yrkesgrupper som ligger 

lågt i regionen – tandsköterskor och vårdadministratörer 

o Det ges bra lön till nyanställda, och de som jobbat längre hamnar längre ner i 

lönenivån. Viktigt här att prioritera och lyfta personal som har god kompetens och 

kännedom om verksamheten. 

 Sid 13 Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare – stycke 2: 

o Vill lyfta texten om samverkan med medarbetare och fackliga organisationer, 

arbetsplatsträffar som samverkan och inte bara informationsmöte. Nytt 

samverkansavtal är på G arbete påbörjas i december detta år.  

 Sid 15 Öppna, engagerade och kunniga chefer och ledare 

o Vi lever i en ny digital värld – nytt krav på chefer att vara hemma i den digitala 

världen och kunna jobba med medarbetare både på distans och på plats och inte 

ställa in för att det är krångligt med teknik, utan kunna ställa om.  

o Punkten om ”80-10-10”– lite internspråk – definiera vad det är.  

 

För ett bra liv i en attraktiv Region 

 Sid 22 Uppskjuten vård. Uppskjuten vård 2023 – mål eller faktisk plan? Realitet? 

 

Folkhälsa och sjukvård 

 Sid 8 Samverkan vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 

o Viktiga punkter 

o Samverkansnämnden beslutar om…… exempelvis kompetensförsörjning, 

digitalisering, regional utveckling och dialog med statliga myndigheter. 

 Återigen fokus på digitalisering och utveckling samt att få ihop det med 

kompetensförsörjningen. Övergripande text som blir intressant att följa ner i 

verksamheten  

o Hur påverkan den nya digitaliseringen oss som arbetar, på fritiden, som patienten, 

socialt? 

 Sid 10 Etik, existentiell hälsa och andlig vård / Tillgänglig vård 

o Ställer krav på hög kompetens och utbildning för administrativ och IT – personal 

inom våra olika verksamhetsområden. Rusta för att ge den kompetensen och vara en 

arbetsplats som ligger i framkant här.  

o RAK – rätt använd kompetens 

 Sid 29 Perspektiv: Medarbetare 



 
o Anpassa kompetensförsörjningen för att stötta förflyttning… – utbildning av 

administrativ personal, IT 

o Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

 Förstärka det lokala ledarskapet och chefsskapet 

 Omställningsåtgärder under hela planperioden kopplade till förändringar i 

verksamheten pga nya behov och utveckling. Viktigt att ge våra medarbetare 

förutsättningar för att kunna hänga med och vara en del i de förändringar 

och nya sätt att jobba. Digitala redskap som underlättar och inte känns som 

rocket science. 

 

Stöd och service 

 Sid 3: IT, andra stycket: 

o IT med i den nationella IT-infrastrukturen 

o Utformning av nya digitala verktyg och arbetssätt bör ske tillsammans med dem som 

ska nyttja dem 

 

Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder avseende budget 2021 

 Sid 1: Kommenterar bara summan på 60 miljoner för oförutsedda utgifter. Tankar till hur de 

ska användas? 
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 18 november 2020  

   

För kännedom: 

Regionsektionerna, Kommunal 

Ombudsman Kommunal 

  Central samverkansgrupp 

  Att: Jane Ydman 

  Regionens hus, Jönköping 

 

 

   

 

 

6. Kommunals synpunkter/ medskick till Budget 2021 

 

Region Jönköpings län står inför stora utmaningar.  

 

Pandemin har starkt påverkat Kommunals medlemmar. Särskilt våra undersköterskor som stått 

i frontlinjen för att på bästa sätt och under rådande omständigheter fått lösa arbetssätt under 

pågående arbetspass för att möta upp aktuellt rådande verksamhetsbehov. Det har skapat oro, 

stress och på vissa arbetsplatser en förtroendekris för att arbetsgivaren inte haft förmågan att 

leda och fördela med arbetstagarnas bästa för ögonen. Vi anser att arbetsmiljö och arbetsvillkor 

behöver arbetas igenom för att skapa en samsyn i hur vi skapar en arbetsplats där både 

arbetstagarperspektivet och verksamhetsperspektivet går i samklang.  AME är här en viktig 

stödfunktion att ta tillvara… 

 

Arbetsgivarens förslag om att avgiftsbelägga personalparkeringen på Ryhov anser vi är ett 

ogenomtänkt och dåligt förslag på god personalpolitik.  Många av Kommunals medlemmar har 

valt att ta bilen då barn ska lämnas och hämtas på vägen till och från arbetet. Många arbetar sen 

kväll, vissa till klockan 22.00 för att dagen efter starta upp sitt arbetspass klockan 6.45. Såklart 

vill arbetstagaren öka tiden för återhämtning och sömn. Vill arbetsgivaren ha arbetstagare 

anställda utanför promenadavstånd, anser vi, att personalparkeringen fortsatt bör vara avgiftsfri 

på alla tre sjukhusen. 

 

En större rörlighet av Kommunals yrkesgrupper kräver att regionen tydligt kan leva upp till sitt 

mål om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare dels för att kunna rekrytera nya 

medarbetare inom Kommunals avtalsområde men även för att kunna behålla redan anställda 

medarbetare.  

 

Kommunal ser positivt på arbetsgivarens förslag på Nytt medarbetarlöfte till personalen. Ett 

medarbetarlöfte som ska ta fram insatser för bättre arbetsmiljö, attrahera nya medarbetare och 

behålla befintliga kollegor, kompetensutveckling på arbetstid samt utveckla formerna för 

samverkan med fackförbunden.  
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- Yrkesutveckling 

Undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare för att nämna några yrkesgrupper, bör 

liksom andra yrkesgrupper få ekonomiskt stöd i någon form vid specialistutbildning inom yrket. 

  

- RAK 

Rätt Använd Kompetens, en viktig del i att frigöra tid för det direkta vårdarbetet för 

undersköterskor genom att arbetsuppgifter i stället utförs av Servicepersonal, tex 

förrådsbeställningar, frukostservering. Kommunal ser svårigheter för Region Jönköpings län att 

kunna utveckla detta koncept, när det ska finansieras inom befintliga budgetramar. RAK kan 

utvecklas mycket mer och Servicepersonal skulle kunna få mycket mer varierande 

arbetsuppgifter som skulle gynna hälsan och minska ohälsan 

 

- Arbetstider/ arbetsvillkor/ schemaläggning 

Heltidsarbete som norm, där har Kommunal och Region Jönköpings län ett avtal och arbete 

pågår. För att detta ska bli det normala inom Region Jönköpings län krävs arbetstider som gör 

att medlemmarna orkar ett helt arbetsliv och kan ha ett gott liv därefter.  

 Av största vikt är att semesterdagar kan tas ut, så att vila och återhämtning kan ske. 

 En översyn av jourverksamheten behövs. Enheter där verksamheten idag är stor dygnet om, 

men då jour infördes, i stort sett inte hade någon verksamhet nattetid och helger. 

   

- Lön 

Attraktiva löner, dels när det sker nyanställning men också att erfarenhet ska löna sig. 

Specialistutbildning inom ett yrke måste också värderas med högre lön. Ersättning för 

nattarbete, visserligen ett lönetillägg, men ska inte enligt Kommunal skilja mellan yrkesgrupper 

som arbetar sida vid sida nattetid 

 

- Kompetensförsörjning 

Region Jönköpings län står liksom andra offentliga arbetsgivare inför ett stort 

rekryteringsbehov. Därför måste arbetet med Vård och Omsorgscollege intensifieras och 

marknadsföras. För att fler ska vilja utbilda sig till vårdyrke och vilja arbeta här, måste Region 

Jönköpings län marknadsföra sig som en arbetsgivare, där även undersköterskor, skötare mfl 

har en framtid med utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Vänliga hälsningar 

Kommunal Sydväst Regionsektionerna i Region Jönköpings län 

 

 

 

Carina Thållén 

Kommunals representant i CSG 

 

 

 



En budget som tar ansvar för dagens och morgondagens välfärd 
 

År 2035 är Jönköpings län Sveriges fjärde tillväxtregion och platsen där människor vill 

utvecklas, arbeta och starta företag. Vi har Sveriges bästa hälso- och sjukvård och är bästa 

platsen att växa upp, åldras och bli gammal på. Region Jönköpings län är Sveriges mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare. Detta är vårt mål!  

 

För att klara det tuffa arbete och de utmaningar regionen står inför behövs såväl 

genomarbetade planer som ekonomiska muskler. Utmaningar väntar med en ökande och 

åldrande befolkning där färre skall försörja allt fler samtidigt som det finns stora 

investeringsbehov och större förväntningar på vad välfärden skall leverera. Invånarna ska 

kunna känna sig trygga med framtidens välfärd och kostnader inte skjuts över på kommande 

generationer. Vi moderater tar ansvar för såväl verksamheten, länets utveckling som 

ekonomin.  

 

Hälso- och sjukvårdens skifte från sluten till öppen vård, från sjukhus till nära vård och från 

vård till hälsofrämjande insatser pågår tillsammans med civilsamhället och invånarna själva. 

För att ge medborgarna en sammanhållen vård förutsätts en god samverkan mellan kommuner 

och region.  

 

 Vi moderater vill bygga vården för barn och unga med psykisk ohälsa på samma sätt som för 

andra patientgrupper, det vill säga en rätt dimensionerad specialistvård och en fullt utvecklad 

primär nivå för folkhälsoproblem, livsstilsfrågor och lindriga psykiska tillstånd.  

För att uppnå detta föreslår vi i ett första steg att vårdval införs inom BUP.  

Barn och Ungdomspsykiatrins budget ska också utökas till en nivå som motsvarar rikssnittet.  

 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi moderater menar allvar när vi i säger så. I vårt 

budgetförslag satsar vi 300 miljoner under en femårsperiod på god löneutveckling för vårdens 

nyckelpersonal. Vi moderater satsar på det som gör skillnad på riktigt - bra lön och villkor för 

de som får vården att fungera! 

 

Denna satsning tror vi är helt avgörande för att Region Jönköpings län ska uppfattas som 

Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare och för att kunna rekrytera rätt kompetens i 

byggandet av morgondagens välfärd. En anställning i Region Jönköpings län ska vara ett löfte 

om en spännande yrkeskarriär med möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Medarbetare ska ges möjlighet att känna förtroende och stolthet för den verksamhet man 

arbetar i, genom en nära dialog om verksamhetens utveckling. Det ger goda förutsättningar 

för länets invånare att få en trygg och bra vård med hög kvalitét. 

 

I Region Jönköpings län förenas hälso- och sjukvård med tillväxtinsatser, rikt kulturliv, 

utvecklingskraft och entreprenörskap med målet att skapa en attraktiv plats att leva och verka 

på. 

 

För att kunna komma i närheten av målbilden om att Jönköpings län ska vara Sveriges fjärde 

tillväxtregion behöver vi växla upp det arbetet. I förhållande till många andra regioner har vår 

region en omfattande tillverkningsindustri och en stark entreprenörsanda. Detta är tillgångar 

som vi behöver slå vakt om och utveckla inför framtiden. 

 



En betydande del av de arbetssökande matchar dock inte arbetsgivarnas behov. En viktig 

faktor för att möta detta är att höja utbildningsnivån. Här ska Region Jönköpings län vara en 

aktiv part i samordningen av olika insatser. 

 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för hela länet. Regions Jönköpings län ska vara 

pådrivande gentemot mot nationella beslutsfattare och myndigheter för fler utbildningsplatser 

inom yrkeshögskolan och Jönköping University. Jönköpings län måste få ta del av en större 

andel av forskningsanslagen. Infrastrukturen lägger grunden för den regionala utvecklingen. 

Människors möjlighet att pendla till och från jobb, resa till och från vårt län och ta sig mellan 

de olika delarna av länet är en nyckelfaktor för attraktivitet.  

 

Vi vill forma ett län som skapar goda livsvillkor för de som bor och verkar här, skapa 

möjligheter till en hälsosam uppväxt och ge möjligheten att påverka och vara delaktig i sitt 

eget liv. Goda livsvillkor skapas till största del av en bra utbildning, fler människor i arbete 

och ökad möjlighet att påverka sin egen vardag. Även möjligheter till kultur och ett aktivt 

fritidsliv är viktiga faktorer. 

 

I vårt förslag till budget lyfter vi förslag på lösningar här och nu för en bättre personalpolitik, 

en bättre hälso- och sjukvård, regional utveckling i hela länet, smartare kollektivtrafik och 

hållbar tillväxt. Men vi lyfter också blicken mot framtiden och dess utmaningar.  

Vi moderater tar ansvar för Jönköpings län med en trygg färdplan mot morgondagens välfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Wengholm (M), Regionråd        

 

Thomas Bäuml (M) talesperson Folkhälsa och Sjukvård 

 

Gun Lusth (M), talesperson Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet       

 

Eva Nilsson (M), talesperson Trafik, Infrastruktur och Miljö.  
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Grundläggande 
värderingar
Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga 
att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De 
externa och interna kundernas uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande 
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje 
ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktning-
en för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikhe-
ter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna 
samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att 
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensut-
vecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt 
perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett 
sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke 
på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt 
förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effekti-
vitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på 
lång sikt.

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och 
förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste 
se sina processer, varor och tjänster som delar i en större 
helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle 
och miljö.

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.
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Samverkan

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är 
nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leveran-
törer ska engageras.

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och 
dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan upp-
nås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och 
snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande bety-
delse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans 
av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 
uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder.

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. 
Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i 
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 
och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 
att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 
på nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län som organisation attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela 
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras 
och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största 
vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. 
 
 
 
 
 

Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god 
livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola 

och fritidsaktiviteter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Där människor finns behövs bland annat hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, utbildning och kultur. Företagen behöver 

välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur. 

 
 
 
 
 
 

 
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 

och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig 

utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna 

utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region 

Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt.  

 

Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom 

områden som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets 

kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård 

med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska 

genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 2017 togs beslut om att 

arbeta fram en plan för framtidens sjukvård i region Jönköpings län . Höga ambitioner i välfärden förutsätter  

långsiktigt hållbar finansiering samt ordning och reda så att varje skattekrona används till största nytta för 

patienten. I planen för framtidens sjukvård får Regionledningskontoret får i uppdrag att analysera hur kommande 

investeringsprojekt förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården samt hur dessa kan 

bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet. Analysen presenteras för regionstyrelsen under 2021 första 

kvartal och presenteras sedan i uppdaterad version årligen. Regionledningskontoret får också i uppdrag att 

genomföra en utredning som visar på olika alternativ för hur en ökad andel av vårduppdragen kan utföras i 

primärvården och hur de ekonomiska resurserna kan förflyttas.   
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Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 

större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. 

 

Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, 

förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra 

resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt 

och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och 

närstående.  

 

Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 

Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.  

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan 
Budget 2021 och flerårsplan för åren 2022–2023 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en 

attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och 

sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 

infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande 

verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i 

befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län 

arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 

invånarnas behov och delaktighet. 

Övergripande ledningssystem 
Utgångspunkten för styrning av verksamheten är att genom god ekonomisk hushållning förverkliga visionen. Det 

innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 

garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare. 

 

Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan verksamhet, förvaltning och 

politik. Som stöd i arbetet används mätetal och intern kontroll. 

 

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 

mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen 

ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 

 

Med utgångspunkt ur av regionfullmäktige antagna styrdokument sker i varje års budgetarbete ytterligare 

konkretiseringar och vägval för de närmast kommande ett till tre åren. Budget med verksamhetsplan redovisas 

enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär 

att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, 

lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) 

visar att viktiga delar i ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, 

omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete och resultatuppföljning. Uppdrag och mål ur denna budget 

förs vidare ut i organisationen genom att de förs in i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för 2021. För det 

som genomförs genom främjandearbete eller i egenskap av en aktör bland flera sker uppföljning genom att 

indikatorer följs. 

 

De 13 grundläggande värderingar som Region Jönköping haft som bas sedan 1990-talet har genom SIQ 

(Swedish Institute for Quality) konkretiserats ytterligare genom fem framgångsfaktorer som kännetecknar 

ledande organisationer. Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning och 

harmonierar med de fem perspektiven i BSC. Kopplingen mellan de grundläggande värderingarna och 

framgångsfaktorerna beskrivs nedan i figur xx på sid xx. 
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Målbild 2030 
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.  

 

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 

hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra 

program och planer som regionen är med och tar fram. 

 

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 

verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 

systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 

följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 

avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 

värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 

medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 

andra. 

Bra folkhälsa 
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 

liv och skattar hälsa och livskvalitet högt. 

 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 

andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 

folkhälsoarbete. 

God vård 
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 

gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en 

stark primärvård och tre akutsjukhus. 

 

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 

personcentrerad.  

 

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 

ständig förbättring sker. 

Regional utveckling 
2035 är Jönköpings län landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, goda 

möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och utveckling gör oss till en attraktiv region. Näringslivet har 

goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt. 
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Medarbetare 
Region Jönköpings län landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 

välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 

våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 

Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 

och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 

utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 

involverar och lär vi av dem vi är till för. 

 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 

uthållig verksamhet.  

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 

nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. 
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar  
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka.  
 
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 

individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 

mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 

likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 

med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 

socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2020 kommer, i de fall de är individbaserade, 

att redovisas könsuppdelade i årsredovisningen. I Region Jönköpings län program för hållbar utveckling 2021–

2025 finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en 

handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s 

hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete.   

 

 

Jämställdhet 
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 

samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 

för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 

Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om 

regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa 

efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2021 

införa skrivtolkning. 

 

 

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige. Region 

Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i regionens 

samtliga verksamheter. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings 

län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats.  
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För att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och 

uppdrag fram under 2021. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av 

personal inom den egna organisationen. Inom såväl regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska 

kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas. Det innefattar även ökad beredskap för att 

upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och 

åtgärdas. Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd. 

Barnkonventionen 
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 

län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 

Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 

jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 

framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 

och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på.  

 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete 

är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter 

hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har speciellt fokus på: 

 utbildning och fortbildning för personal  

 barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

 barn och ungas delaktighet 

 barn som anhöriga. 

 

 

Arbetet med att erbjuda barn stöd vid anhörigs sjukdom ska intensifieras.  

 

Befolkningsbeskrivning 
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner. Den 31 

december 2019 hade länet 363 599 invånare, en ökning med 2 774 invånare jämfört med 2018. Under 2019 

ökande befolkningen i 10 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 337 

personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 445 

personer, den östra länsdelen med 5 191 personer och den södra länsdelen med 3 701 personer. 

 

Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 

65 år och äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket. 

 

Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,5 år 

längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet.  

 

Av länets befolkning har 23,8 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 

utrikes födda). Genomsnittet för riket är 25,5 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 

10,2 och 33,7 procent.  

 

I åldersgruppen 25-64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, 

mellan 10 och 22 procent. 

 

Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,9 procent av befolkningen 20-64 år är sysselsatta (2018). 

Motsvarande siffra för riket är 79,5 procent. Fördelat på kön är siffran 85,1 procent för män och 80,6 procent för 

kvinnor. Motsvarande för riket är 80,8 procent för män och 78,1 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är 

förvärvsintensiteten 66,7 procent (riket 63,6 procent).  

 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,7 procent i augusti 2020) än i 

riket (9,1 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 
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18-24 år är siffran 10,9 procent i länet och 13,3 procent i riket (augusti 2020). Arbetslösheten har ökat jämfört 

med föregående år. (Se figur 2 sida 11.) 

Prognos över befolkningsutvecklingen 

Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 30 000 personer, från ca 365 000 år 2020 till 

drygt ca 395 000 år 2030. 

 

Prognosen för perioden 2020-2030 innebär att: 

 folkmängden ökar med ca 30 000  

 antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med ca 500 

 antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med lite över 2000 

 antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år ökar med ca 2000 

 antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med över 11 000 personer 

 antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med ca 700 

 De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med ca 8 300. 

 

Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden (antalet 0-19 år + 65 år -/20-64 år) från 0,82 till 0,84. 

 

 

Av länets befolkning har 23,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 

utrikes födda). Genomsnittet för riket är 24,9 procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo har lägst andel 

med utländsk bakgrund (9,9 procent) medan Gnosjö har högst andel (33,4 procent). 

 

I åldersgruppen 25-64 år har 14 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 12 procent. Spridningen är stor i länet – den nordvästra 

länsdelen har lägst andel med kort utbildning och södra länsdelen högst. 

 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,8 procent i augusti 2019) än i 

riket (6,9 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Nässjö kommun har högst arbetslöshet och Habo kommun lägst. 

Ungdomsarbetslösheten är också något lägre i länet än i riket. I gruppen 18-24 år är siffran 7,2 procent i länet 

och 8,9 procent i riket (augusti 2019). Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö kommun och lägst har Gnosjö 

kommun. (Se figur 2 sida 11.) 

 

Figur 2: Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den registrerade 

arbetskraften 18–24 år 

 
 

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2019 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2020. 
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Befolkningens hälsa 
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 

kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både 

män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst 

kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen). 

 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 

nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden. 

 

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 

Utgångspunkt tas även i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är 

hämtade från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och fetma bland 

länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för diagrammen. I 

bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper samt 

socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också i 

bilagan XX. 

 

Perspektiv: Process och produktion 
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 

fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 

arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

 

Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. 

I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för 

invånarna. Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 

processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är 

inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 

stödprocesserna beskrivs nedan. 
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Mål och tillitsbaserad styrning 
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 

och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 

och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska göras mer delaktiga och ges möjlighet att ta större 

ansvar.  

 

För att undvika den smärtsamma följetong som utspelat sig de senaste månaderna om en ny kris uppstår, en 

pandemi, en naturkatastrof, ett säkerhetshot eller annan extraordinär händelse, måste det tas fram en plan med 

ersättningar och regler som gjorts upp i förväg. En plan där alla vet vad som gäller. Att diskutera, debattera och 

komma överens i ”fredstid” minskar dessutom riskerna för kommunikativa misstag eller missförstånd och andra 

brister som vi gärna klarar oss utan när det brinner i knutarna. En sådan plan ska klargöra att personal som 

smittas eller skadas på jobbet ska få ersättning, att personal som utanför ordinarie avtal får sin ledighet och 

semester flyttad ska ersättas och hur personal som arbetar extra inom vår region skall ersättas.  
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Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 

medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 

fullmäktige- och nämndnivå. 

Processorientering 
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 

förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 

och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 

göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 

och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 

närmare målet.  

 

Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler 

 
 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 

målen och därmed visionen.  

 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 

krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 

förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 

förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 

att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led. 

 

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 

spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 

PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 

förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 

länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 

omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

Digitalisering 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Digitalisering innebär också förändrade arbetssätt och det är genom detta 

vi får en större utväxling och bättre resursanvändning. 

 

Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i landet bör arbeta med digitalisering finns 

beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, regional nivå samt för Region Jönköpings län 

som organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa och sjukvård i denna budget.  
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Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som 

ger snabb och sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte 

rekrytera så många som behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför 

ålder på den svenska arbetsmarknaden. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner 

möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. 

För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid. 

(Källa: Strategi för utveckling i en digital tid, SKR) 

 

Region Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket 

offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den 

digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat 

område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Källa: Digitaliseringsstrategi Region 

Jönköpings län antagen av Regionfullmäktige. 

 

Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, 

medarbetares, chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet 

till dialog för invånarna, samnyttjande och samarbete med andra aktörer, verka för standardiserade lösningar, 

förändringsledning (ledarskap) i organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, 

digital kompetens hos medarbetare och chefer, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra 

aktörer.  

 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 

strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. 

 

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-partners och 

andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgrupps-anpassad och tillgänglig och 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 

hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar medarbetarna. Alla 

medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för verksamheten, men 

också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

 

Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län. 

Risk och säkerhet 
Region Jönköpings läns risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden. 

 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 

informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare och patienter. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv ställer höga krav på informationssäkerheten. En 

robust IT-infrastruktur är den grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och 

säkert sätt.  

 

Hot och våld förekommer i alla delar av vården. Särskilt utsatta verksamheter är akut- och ambulanssjukvård, 

primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och dementa samt arbete inom social omsorg. Typen av hot 

och våld som förekommer kan skilja sig åt mellan verksamheterna men mycket av det som utgör 

grundproblemen är dock gemensamt. Sjukvården speglar hur vårt samhälle ser ut och på senare tid har vården av 

kriminella blivit allt vanligare inom ambulans- och sjukhusvården samt primärvården. Här finns en problematik 

som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner. Även hot och till och med våld från närstående har 

blivit mer påtagligt de senaste åren framför allt i samband med vård av kriminella. 

Hållbar utveckling 

Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling, och det präglar målen i vårt program för 

hållbar utveckling 2017–2020. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens 

generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och 
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utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.  

 

Agenda 2030 är framtagen av FN och innehåller sjutton globala mål för hållbar utveckling. De övergripande 

områdena är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 

klimatkrisen. Utmaningen för varje individ, varje organisation, varje samhälle och varje nation är att se vad var 

och en kan göra för att hjälpa till att uppfylla målen. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de 

tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. 

Program för hållbar utveckling 
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att utvecklingen ska vara hållbar måste vi uppnå 

hållbarhet inom alla tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste 

också hela tiden samverka och förhålla sig till varandra. 

 

Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill säga att 

skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara 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 bra liv med god hälsa, 

utan orättfärdiga hälsoskillnader. 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. 

 

 

Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen 

nås samt verkar för skydd av ändliga resurser såsom grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern som 

dricksvattenstäkt och naturområde.  

 

För att nå visionen ”Landets bästa sjukvård i Sveriges fjärde tillväxtregion” har fyra framgångsfaktorer 

identifierats:  

 

 vi är klimatsmarta 

 vi använder våra resurser klokt 

 vi är socialt hållbara 

 vi bidrar till en sund livsmiljö. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 

service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 

engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 

förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 

ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 

och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 

delar i förbättringsarbetet.  

 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 

förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 

ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 
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Lärande och innovation 
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:  

 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring 

 förbättring går på bredden och djupet 

 förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare 

 genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster. 

 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att  

 behålla det som fungerar bra i nuet och säkradess uthållighet 

 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 

 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 

färdigheter och teamsituationer kring patienten.  

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver.  

Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 

sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 

utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna.  

 

Samarbete pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat är Jönköping en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans med kommunerna 

kring vård- och omsorgscollege, och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera högskolor kring både 

grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor. 

Ständiga förbättringar – kraftsamling 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 

attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 

lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar. 

 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 

Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 

för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 

arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård 

liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i planerna.  

 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 

utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 

dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra landsting/regioner.  

Perspektiv: Medarbetare 
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med 

högsta kvalitet. För att kunna behålla vår personal, och långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och 

vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller 

både för att behålla viktig kompetens och för nyrekrytering.  

 

Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I 

arbetet med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till 

delaktighet och inflytande från medarbetare 
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Utgångspunkter i siffror 
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 750 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 94 procent är 

tillsvidareanställda och 6 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 timavlönade årsarbetare. 

Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 84 procent och medelåldern bland medarbetarna är 46,2 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren. 

 

Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i 

en period med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 har dock sjukfrånvaron hittills varit betydligt högre än vad 

som förväntats. Det är kopplat till pandemin och de striktare rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. 

Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i jämförelse med andra regioner något under riksgenomsnittet.  

 

 
Figur x: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. 

 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har 

påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med ca 8 procent. Läkare har ökat med 8 procent och 

sjuksköterskor har ökat med 6 procent. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och istället har en 

ökning skett de senaste åren. I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 160 sjuksköterskor, 85 läkare och 30 

undersköterskor. Även gruppen ledning och administration har ökat ca 230 årsarbetare till följd av de nya 

verksamheter och uppdrag som tillkommit i samband med regionbildningen.  

 

Fördelning och utveckling inom sju av regionens stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av Figur xx, 

sidan xx, utveckling av månadsavlönade årsarbetare.  

 
 
Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare per den sista december respektive år.  
 

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns 

bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden.  
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Nationella prognoser visar att tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. 

Inom vissa yrkesgrupper finns också utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög 

personalomsättning. 

 

Under 2019 var personalomsättningen 8,6 procent; 870 medarbetare slutade sin anställning varav 270 gick i 

pension. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018. Under samma period 

tillsvidareanställdes 990 medarbetare.  Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper.  

 

 
Figur x: Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2019. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar 

snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl 

överens med utvecklingen nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 

förhållande till de krav som den totala befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra 

insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.  

 

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central strategi för att attrahera nya och engagera befintliga medarbetare. 

Arbetet sker inifrån och ut genom att en positiv kultur skapar stolta medarbetare och goda ambassadörer. Genom 

ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare och en framgångsrik region. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla 

arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Regionens 

kompetensförsörjningsprocess ger förutsättningarna för arbetet. 

Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens 

behov, 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.  

 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga 

arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation. 

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande. En 

förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 

utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 

samt kunskap om hur resultat ska uppnås. Inom regionen arbetar vi med samverkan med medarbetare och 

fackliga organisationer genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Samverkansavtal, 

medarbetarpolicy och våra grundläggande värderingar ger förutsättningar. 
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Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att 

tydliggöra karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig 

själva och verksamheten. 

 

En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt 

vara en attraktiv arbetsgivare. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till 

bra arbetsprestationer. Varje medarbetare ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att utvecklas 

i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina arbetsresultat. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning 

i Region Jönköpings län ger förutsättningarna för arbetet.   

Hälsa och likabehandling 
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, 

handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och 

förebygga ohälsa och olycksfall.  

 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig 

arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska 

få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.  

 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. 

Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, 

färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. I programmet utvecklas 

arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika möjligheter och rättigheter. 

Öppna, engagerade och kunniga chefer och ledare 
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen, utifrån vår chefspolicy, verka för verksamhetens resultat 

och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå 

uppsatta mål.  

 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar 

kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledarskap som ger utrymme att i dialog och 

nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är  

 Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstemän arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” där vi 

som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga 

arbetsgivare.  

 Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade 

lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning.  

 Fortsätta arbetet med att bygga upp en intern bemanningsenhet för sjuksköterskor 

 Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa 

förutsättningar för ett hållbart chefskap  

 

Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mätnvivå Mål 2021 Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Attraktiv arbetsgivare Trustcruit 
CNPS 

Tertial RJL Region Jönköpings län 
ska vara Sveriges mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare. 

Ny  
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Personalhälsa Heroma Tertial RJL/VO Sjukfrånvaron ska vara 
låg och skillnaden i 
sjukfrånvaro mellan män 
och kvinnor ska minska. 
(från 
Hållbarhetsprogrammet) 

4,9 % 5,1 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

Inom perspektiv medarbetare finns ytterligare uppföljningsmått som inte är systemmätetal. 

 

Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 

(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 

finansiering). 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 

För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 

planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 

genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19). 

 

 

Finansiellt mål 
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 

ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 

med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter. 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 

medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 

genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 

konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 

gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. 

 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter  

 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden 

 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025. 
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Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 

procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag/kommunal utjämning. 

 

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 

investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 

kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 

orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 

resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 

värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 

Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2015 beräknat 

utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 

påverkan på det finansiella målet.  

Pensionsskuld 
Den 31 december 2019 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,0 miljarder kronor. 

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 

samlade finansiella tillgångarna på 7,4 miljarder kronor (marknadsvärde 191231) täcker inte fullt ut kostnaden 

för att värdesäkra pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.  

Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt redan 2021, genom justering av 

diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. Kostnaden för den 

förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på att prognosen för 

inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 2023. 

 

Finansiella förutsättningar 
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på: 

 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  

 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag  

 statens transfereringar  

 avgiftsnivåer  

 skattesats. 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning augusti 2020 av samhällsekonomin 

SKR bedömer utsikterna för BNP och sysselsättning för helåret 2020 bli svagare, jämfört med SKR:s 

bedömningar våren 2020. Samtidigt som SKR skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock 

skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad SKR 

beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl 

konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är ändå ovissa, med anledning av covid-19.  

 

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats i Sverige, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under 

månaderna mars, april och maj. SKR bedömer att botten tycks vara passerad och aktiviteten i den svenska 

ekonomin förväntas nu stiga. SKR räknar med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. 

Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. SKR:s BNP-estimat för 

2020 landar nu på -4,9 procent.  

 

SKR beskriver arbetsmarknaden som svag och bedömningen är att nedgången för antalet sysselsatta timmar 

minskar med 5,5 procent både första och andra kvartalet 2019 enligt nationalräkenskaperna. SKR:s kalkyl pekar 

på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 

procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. SKR antar i sitt scenario att 

lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således 

bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det 

vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen.  

 
För 2020 räknar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 

timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar 

ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre 

förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, 
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framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av 

covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar hösten 2020, och att antalet arbetade timmar börjar 

återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 trots att SKR utgår från att inga 

permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att indexeringen av 

pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala ersättningar minskar när 

”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta 

år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.  

 
I SKR:s scenario för 2022–2023 innebär vägen till konjunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 

stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig 

takt. 

Generella statsbidrag och utjämning   
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 

bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 

länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

omfattar: 

 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent) 

 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader) 

 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

 

Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i 

generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 

regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende flyktingbaserat stöd. 

Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas i tabellen XX. Från och med 2021 ingår hela denna 

anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten och fördelas efter invånare. För Region 

Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor. 

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i 

regleringsavgiften/bidraget. 

 

Tabell  Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 
 

miljoner kronor Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inkomstutjämning 1 736 1 774 1 820 1 896 1 971 

Kostnadsutjämning -340 -93 -82 -79 -74 

Regleringsavgift/bidrag  -70 283 224 156 60 

Uppskjuten vård 
  

141 141 
 

Läkemedelsbidrag 999 1 070 1 150 1 211 1 275 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp 
inv. 

44 26 0 0 0 

Summa 2 370 3 060 3 253 3 325 3 232 
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Statsbidrag för läkemedel 
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för 

kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som är baserad på 

befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är 

ojämnt fördelade mellan regionerna, finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för 

läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel beräknas 

för 2021 uppgå till 1 150 miljoner kronor (tabell X, sida XX). 

 

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. I 

överenskommelsen regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska 

återredovisas.  

 

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag 

tillkom 2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och 

dessa finns inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det 

arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019 och 2020 kommer att fortgå 

även under 2021. De överenskommelser som tecknas inför 2021 kan dock innebära att vissa justeringar kan 

behöva göras. 

 

I 2021 års budget finns intäkt om 389 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo 

fördelats som permanenta förstärkningar till verksamheten. 

Regionskatten 
Region Jönköpings läns utdebitering 2021 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till regionernas olika kostnadsansvar 

för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var justerade skattesats 2020 

för Region Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket. 

En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 

nivå. 

Tabell Genomförda skatteförändringar sedan 2011 

År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

 Höjd utdebitering 0,40  

2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 

Finansiella intäkter/kostnader 
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021-2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket 

motsvarar cirka 340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 

miljarder kronor och beräknas öka till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av 

pensionsskulden beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 

300 miljoner kronor. 

FINANSIELL BEDÖMNING 2021–2023 
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 

uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 

resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 

förutsättningar:  

 Verksamhetens nettokostnad för 2021-2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring.  

 Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2020. 
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 Oförändrad skattesats 2021 11,76  

 Utgiftsramar för 2021-2023 har utökats vilket redovisas i tabell x, sida xx. 

 

Investeringar  
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. Konjunkturen 

och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 80 % procent av den beräknade 

investeringskalkylen under åren 2021-2025. 

 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringsnivå och därmed egenfinansiering saknas utrymme för 

utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya investeringar kommer att vara nödvändig såväl under 

planperioden 2021-2023 som resterande år i perioden för det finansiella målet om egenfinansiering, 2015-2025.  

 

Inom ramen för målet om egenfinansiering perioden 2015-2025 skall de investeringar som avser köp av tåg som 

tidigare leasats samt byggnation av tågdepå ingå i Region Jönköpings läns ingå i egenfinansieringen av 

investeringar.  

Finansiell utblick mot 2030 
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 

de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 

klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 

kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning.  

 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 

för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 

invånare år 2030, en ökning med nästan 30 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de 

åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 

20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket.  

 

Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 

konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 

långtidsprognos tagits fram.  

 

Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån befolkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur 

dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en 

framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, 

det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. 

 

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 

skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 

för att skapa en komplett kalkyl.  

 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 

demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 

verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 

regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 

omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 

insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 

den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 

skatteunderlag. Ett tydligt ledarskap för detta omställningsarbete ska utses. 

 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 

sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring. 
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Tabell Förändring jämfört med Budget 2020  

Förändring jämfört med budget 2020 2021 2022 2023
miljoner kronor

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)

Nyföretagarcentrum -2 -2 -2

Smålandsturism -5,5 -5,5 -5,5

Kultur - Jönköpings läns Museum -1 -1 -1

Summa ANA nämnden -8,5 -8,5 -8,5

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Serviceresor, kostnadsökning 11 11 11

Parkering -3,5 -3,5 -3,5

Reklamintäkter 5 5 5

Kollektivtrafik - utbyggnad 0 -25 -50

Summa TIM nämnden 12,5 -12,5 -37,5

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Tolktjänster exklusive teckenspråkstolkning 20 20 20

Förstärkning näravård primärvård -25 -50 -50

Effektivitering pga digitalisering 10 15 20

Avgift besök akuten 10 10 10

Fördubblad läkartid på äldreboende -10 -10 -10

Kameror på våra akutmottagningar och närakuter -1,5

Barn- och ungdomspsykiatri inkl vårdval BUP -30 -40 -40

Utveckla digitala stöd för egenvård och digitalisera hälsosamtalen -10 -10 -10

Hjärtat hus -1 -1 -1

Cancervård -10 -15 -20

Uppskjuten vård -75 -75

Rehab på specialist respektive primärvårdsninvå -10 -10 -10

PSA pilot -3 -3 -3

Palliativ vård -10 -10 -10

Åtagande tandläkarutbilning -2 -2 -2

Summa FS nämnden -147,5 -181,0 -106,0

Regionstyrelsen

Utbildningstjänster -1 -1 -1

RS oförutsedda 11 11 11

Lönebildning inkl karriärstjänster för sjuksköterskor -70 -130 -190

LÖF -3 -3 -3

Svenskt ambulansflyg -4 -6,5 -6,5

Inera -9 -9 -9

Södra Vätterbygden -0,2 -0,2 -0,2

Arbetstidsförkortning/arbetstidsmodeller 36 36 36

Medarbetarsatsning, arbetsmiljö -27 -27 -28

Summa Regionstyrelsen -67,2 -129,7 -190,7

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2020 -210,7 -331,7 -342,7  
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Tabell Egenfinansiering av investeringar 2015-2025  

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Scenario 
2024 

Scenario 
2025 

Summa 
2015-
2025 

Verksamhetens resultat (före 
finansnetto) 

235 213 313 251 846 1 091 610 470 438 207 207 4 881 

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637 

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 1 049 943 918 689 692 9 518 

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -1 034 -941 -914 -687 -640 -9 012 

Framskjutna investeringar/reducering 
investeringar     

156 -156 
     

0 

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 322 15 2 4 2 52 505 

 
 

STRATEGISKT MÅL  
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser regionstyrelsens budgetanslag  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget     
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Regional utveckling 
 

 

 
 

Landets bästa sjukvård i Sveriges fjärde tillväxtregion 
  

En god hälso- och sjukvård förutsätter ekonomisk tillväxt, det vill säga ett starkt näringsliv med växande företag 

som anställer människor som betalar skatt. Därför hänger regional utveckling ihop med utvecklingen av hälso- 

och sjukvården.  Hållbarhet handlar om att hålla i långsiktigt, människor, miljö och tillväxt. De av FN tre 

angivna hållbarhetskriterierna är grunden. Människor är den sociala dimensionen, miljö den ekologiska (eko) 

och tillväxt den ekonomiska (eko) – det ekosociala kretsloppet i Jönköpings län: 

 

Friskvård och förebyggande hälsoarbete lägger grunden. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, 

en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang gör att de växer av egen kraft och de är de starkast 

förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Problem ska erkännas och lösas. Genom 

att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan 

kompetensförsörjningen, alltså att företagen får den personal de vill ha, stärkas och bidra till näringslivets 

utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på Jönköping University och 

inom yrkeshögskolan samt verka för att fler studenter vid Jönköping University stannar i länet efter examen. 

 

I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga branscher. Det finns 

en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter 

och stödja utvecklingen i växande näringar som till exempel besöksnäringen och andra branscher. För att lyckas 

med att detta krävs att företagen i större utsträckning stöttas att ställa om digitalt samt får möjlighet att utveckla 

sina produkter (varor och tjänster) till mer avancerad, högre nivå. På så sätt kan de klättra i de globala 

värdekedjorna och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Det här förutsätter kvalificerad personal och möjligheter 

att i högre grad sälja produkter till slutkund. Jönköpings län med många små och medelstora underleverantörer 

blir därigenom mindre sårbart vid lågkonjunktur i den strukturellt föränderliga samtid företagen idag lever i. Så 

räddas fler arbetstillfällen och skattekronor.   

 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling, därför att hela Jönköpings län ska leva. Det ska vara möjligt att bo på landsbygden 

såväl som i städerna. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen. Tillgång till 

bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och leverans av 

samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och 

ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. För att lösa den utbyggnad som återstår krävs ett 

helhetstänk där samverkan mellan marknadens alla aktörer är det bärande nyckelordet. 
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Länets strategiska läge i Sverige gör det till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på 

infrastrukturen behövs, såväl på järnvägs- som vägsidan. Kollektivtrafiken är viktig men det måste även finnas 

goda förutsättningar för dem som är tvungna att nyttja bilen dagligen. Inte minst gäller det människor som bor 

utanför städerna, inklusive landsbygden, ska kunna leva på lika och goda villkor.  

 

Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder 

samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden. 

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 
 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade 

till områden som berörs inom de här styrdokumenten. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda 

arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser 

för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan 

aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, 

följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas 

till regeringen. 

 

Under 2020 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. Den utgår från 

lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa 

styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda myndigheter.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:  

 demografisk utveckling 

 globalisering 

 klimat, miljö och energi 

 social sammanhållning  

 

 

Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och 

samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett 

ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket 

ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna 

beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1-medlen.  

 

Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling 

och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktigt hållbar utveckling, stimulerande 

upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete. 

UTMANINGAR I REGION JÖNKÖPNGS LÄN  
 

1. Låg utbildningsnivå och stora skillnader mellan kommunerna och könen 

2. En åldrande befolkning 

3. Starkt beroende av industri med svag sysselsättningsutveckling 

4. Låg forskning, utveckling och innovation i näringslivet 

5. Hög medelålder på företagare 

6. Generationsväxling 

7. Ojämlik arbetsmarknad 

8. Utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden 

9. Matchningsproblematik 

10. Kompetensbehov och ökad automatisering. 

11. Fler nya företag behövs. 

12. Urbanisering 

 

De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver 

riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid. 
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Demografisk utveckling 
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar genomgår Jönköpings län en demografisk utveckling som drivs 

av en åldrande befolkning och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på 

arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande 

försörjningskvot.  

 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet, 

dels inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest. 

 

Tabell x Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2019 

Folkmängd 2019     

  Svensk bakgrund 
Utländsk 
bakgrund Totalt 

Antal 277202 86397 363599 

Andel 76,2% 23,8%   
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgGrov/table/tableViewLayout1/ 

 

Tabell x Åldersfördelning i Jönköpings län 2019 
Bifogad sista sidan. 

 

Tabell x Utbildningsnivå i Jönköpings län 2019 

  

Region 
Jönköping 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år                                                              6018 

Förgymnasial utbildning 9 år                                                                         17412 

Gymnasial utbildning högst 2-årig                                                                    39877 

  

Gymnasial utbildning 3 år                                                                            46702 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år                                                            26766 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
(exkl. forskarutbildning)                                37874 

Forskarutbildning                                                                                    823 

Uppgift saknas                                                                                       3308 

 
178780 

  Förgymnasial Gymnasial 
Eftergymn. <3 
år 

Eftergymn. >3 
år   

Antal 26738 86579 26766 38697 178780 

Andel 15,0% 48,4% 15,0% 21,6%   

      

   

enbart 
eftergymn. 36,6% 

 Källa: SCB 
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Tabell x Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 i respektive kommun 2019  

Förvärvsintensitet - Förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen 

   

Totalt fördelat på 
bakgrund 

 

Totalt fördelat på 
kön 

 
Totalt   

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda   Kvinnor Män 

0604 Aneby 83,2 
 

87,1 61,8 
 

79,2 87,1 

0617 Gnosjö 84,5 
 

90,2 73,4 
 

82,1 86,7 

0642 Mullsjö 84,2 
 

86,7 69,1 
 

81,6 86,7 

0643 Habo 89,1 
 

91,2 70,3 
 

87,0 91,2 

0662 Gislaved 82,8 
 

89,1 68,2 
 

78,7 86,5 

0665 Vaggeryd 86,6 
 

90,0 74,6 
 

83,8 89,1 

0680 Jönköping 82,3 
 

87,1 66,6 
 

80,7 83,9 

0682 Nässjö 80,5 
 

86,7 61,3 
 

77,0 83,7 

0683 Värnamo 85,8 
 

89,8 74,6 
 

84,0 87,4 

0684 Sävsjö 81,5 
 

88,7 59,3 
 

77,7 84,9 

0685 Vetlanda 84,0 
 

88,5 65,1 
 

81,4 86,3 

0686 Eksjö 81,0 
 

86,6 57,5 
 

79,5 82,4 

0687 Tranås 79,5 
 

85,0 57,2 
 

77,0 81,8 

Jönköpings län 82,9 
 

87,8 66,7 
 

80,6 85,1 

Riket 79,5 
 

84,6 63,6 
 

78,1 80,8 
 

Källa: SCB, 20191128 09:30 

Globalisering 
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att 

gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer 

rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya import- 

och exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 

information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är 

globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling 

skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande 

aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan. 

 

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter, 

exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 

logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskaps- 

och teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en 

hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.  

Klimat, miljö och energi 
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, för att inte säga ett enormt och globalt samhällsproblem, 

och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling 

internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Begreppet hållbarhet är treenigt, där de tre faktorerna 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är lika viktiga och sidoordnade. 

 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen 

att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska 

nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön, resurseffektiv ekonomi vilket utgör en 

väsentlig del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är 

vitalt för att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt. 
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Social sammanhållning 
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i 

samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa 

ett konkurrenskraftigt län och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares 

kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av: 

människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsvariation med en 

nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala 

sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att 

människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas.  

PRIORITERINGAR  
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Utöver den nationella strategin 

ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet ur de tre 

hållbarhetsperspektiven.  

 

För att bli Sveriges fjärde tillväxtregion behöver Jönköpings län prioritera följande. 

 

 Förflytta regionens företag högre upp i värdekedjan, till mer kunskapsintensiv produktion. 

 Öka andelen högutbildade i regionen genom förbättrade pendlingsmöjligheter och stärkt 

attraktionskraft. 

 Bredda och fördjupa samarbetet mellan kommuner för att nå samordningsvinster. 

 Matcha det privata näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens på både kort och 

lång sikt. 

 Förbättra stödet till unga samt kvinnliga entreprenörer. 

 Utvecklings- och karriärmöjligheter inom regionen bör marknadsföras bättre för att locka utflyttade att 

återvända. 

 Stödja arbetet med att se till att de som har invandrat till regionen kommer i arbete. 

 Använd regionens natur och kulturvärden för att locka inflyttare, etableringar och investeringar. 

 Främja tillväxten av kunskapsintensiva tjänsteföretag, till exempel finansiella tjänster, teknik, 

marknadsföring och design. 

 Satsa på förbättrad infrastruktur och kommunikationer. Det ökar tillgängligheten och konkurrenskraften 

samt stärker regionens attraktionskraft. 

 Öka gränsöverskridande samverkan kring regionala utvecklings- och tillväxtfrågor; lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt. 

 Förtydliga roller och ansvar för de aktörer som arbetar med regional utveckling. 

 Involvera näringslivet i vår regionala utvecklingsplanering, till exempel genom partnerskap och i 

samfinansiering av gemensamma projekt. 

 

Hållbar utveckling 
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid.. 

 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Region Jönköpings län behöver också öka ansträngningen att 
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attrahera och rekrytera högutbildade personer inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en 

viktig aktör för ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta med 

frågor kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030. 

Innovation och företagande 
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att 

starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 

 

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov. Region Jönköpings län måste arbeta för att andelen högutbildade i 

länet ökar, bland att genom att: 

 

1) Utveckla kompetensförsörjningen inom samtliga näringslivsverksamheter. Det ska ske genom en aktiv 

samverkan mellan näringslivet, högskolan, kommunerna och regionen.  

2) Regionen ska bidra till att säkra företagens behov av fördjupade kompetenser. Vi ska därför verka för fler 

utbildningsplatser på Jönköping University, inom vuxenutbildningen och på yrkeshögskolan.  

3) Få fler studenter vid Jönköping University att bosätta sig i länet efter avslutad examen;    

4) Få fler högutbildade personer att flytta till och folkbokföra sig i någon av länets 13 kommuner.  

 

Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund, vilket ställer krav på 

omfattande utbildningsinsatser för att dessa människor skall kunna matcha arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet i länet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har hög medelålder och många 

företag brottas med problem runt generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft 

för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för 

riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Ett sätt att öka investeringsgraden och säkra 

finansiering för företagens utveckling är, ett stärkt arbete med att försöka locka kapital och investerare utanför 

länet att satsa på nya och etablerade bolag. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. Den 

regionala utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategin visar vägen för 

hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.   

Näringsliv 
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark 

och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen 

förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och 

utbildning lägst i landet. Även hotell och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.  
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Att den offentliga förvaltningen är en förhållandevis liten bransch är, enbart positivt, eftersom skattefinansierad 

verksamhet inte ska vara större än absolut nödvändigt. Istället är det viktigt att försöka arbeta för att den privata, 

kommersiella sektorns andel av samhällsekonomin i länet höjs – det är bara så chansen till mer skattepengar som 

finansierar sjukvården ökar. 

 

En bransch med särskilt tillväxtpotential i vårt län är turism- och besöksnäringen. Det är väsentligt för den 

regionala tillväxten att länet lockar fler turister och andra besökare – på semester, på konferens, på event, på 

idrottsarrangemang etc.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. 

Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och 

är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad 

miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft 

kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen 

kommer inte att innebära något undantag.  

 

Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både 

massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar 

samman maskiner, människor och system genom sensorer vilket innebär en fullständig transformation inom en 

närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar och andelen förnybar energi ökar och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.  

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag 

tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt 

beroende av de globala värdekedjorna. 

 

E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum, vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det 

unika läget länet har. 

 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från Europa, varifrån många 

turister som besöker Sverige kommer.  

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder hos 

landsbygdsföretagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här kan naturbruksskolorna bidra med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av 

kulturella och kreativa näringar. 

Utmaningar som skapar nya möjligheter 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 

hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till 

en fossilbaserad ekonomi.  
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Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

Företagsklimat 
7 av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare 2 ligger på topp 100 när 

det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela 

länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. 

Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att 

företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. 

Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag. 

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som 

tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet 

som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet, 

Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får 

verksamhets- och ägarbidrag behöver bli tydligare och de behöver vara kopplade till den regionala 

utvecklingsstrategin och dess genomförande.  

 

Attraktivitet och livsmiljö  
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer.  

God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt 

fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö. 

 

Genom ett rikt och varierat kulturliv som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser 

odlar folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands Musik och Teater demokrati, attraktivitet, skapar 

förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och 

företag. 

 

Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort 

klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 
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leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 

tillgång med mycket utvecklingspotential. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad 

än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka 

möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar 

och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas 

tillvara krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- 

och ridleder.  

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 

Kultur 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares 

möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och 

mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet 

och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer 

är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 
 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 
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attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariation. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och 

högskola. 

 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 

invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 

andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser 

ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner.  

För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 

 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 

 

Prioriterade uppdrag:  

 

1) Bättre uppföljning av tilldelade projektmedel inom både kultur och näringsliv. 

2) Regionens projektmedel ska endast tilldelas fria utövare, d.v.s. exkludera regionens egen kulturproduktion. 

 

Smålands Musik och Teater 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 

inom musik, teater, musikteater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas 

i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för produktioner 

avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka för att 

utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer. Samverkan 

med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta gästspel och 

Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag. Samverkan ska 

ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att 

bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor för 

besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de 

professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till 

länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva ska arrangera och 

finansiera eventuella transporter. 

 

Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

 

Det är väsentligt att Smålands Musik och Teater arbetar för att öka intäkterna, så att egenfinansieringsgraden på 

sikt ökar. Egenfinansieringsgraden ska öka från 16 procent till 20 procent fram till 2023.  
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Kultur och utveckling  

Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.  

Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. 

Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i 

uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. 

Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och 

samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med 

länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten. 

Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och 

samverkansarbete. 

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö. 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.  

Samhällsplanering och tillgänglighet  
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en resilient planering av samhället ur ett klimat-, kris- och katastrofperspektiv. 

 

Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 

välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 
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Prioriterat uppdrag: 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala 

bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala 

digitaliseringsstrategin. 

Kommersiell service 
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 

Utbildning och Kompetensförsörjning 
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 

samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 

den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 

ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 

affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 

näringsliv och offentlig verksamhet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att 

länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens 

möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett 

bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och 

utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet. 

Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt. 

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till  

anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i den 

svenska arbetskulturen.  Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att 

försörja regionen med personal. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna och 

verkar för ett livslångt lärande.   

 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 

University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 

utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 

relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån i 

länet. 

 

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes 

födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med 

invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet.  
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För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan. 

 

Tabell över hur många som fullföljer gymnasieskolan i respektive kommun åren 2015-2019.  

Huvudmän 2015 2016 2017 2018 2019 

Aneby 56 60 47 69 34 

Eksjö 132 109 140 117 129 

Gislaved  225 243 223 214 220 

Gnosjö 94 77 76 80 70 

Habo 120 92 96 97 101 

Jönköping 1102 1042 1118 1036 1101 

Mullsjö 70 58 51 62 50 

Nässjö 261 269 265 211 270 

Sävsjö 95 111 105 73 85 

Tranås 180 176 156 141 155 

Vaggeryd 92 105 110 118 93 

Vetlanda 239 237 265 234 218 

Värnamo 298 261 283 240 255 
Källa: Skolverket 

 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Naturbruksskolorna 

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterade uppdrag: 

 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

Folkhögskolorna 

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna. 
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För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Prioriterat uppdrag:  

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

Internationellt samarbete 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

 

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 

driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 

arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.  

 

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 

nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 
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Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet 
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala 

tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och 

ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder 

och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att 

förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och 

stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av 

kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom 

ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på 

kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina 

verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra 

nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt 

regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat 

regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt 

ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra 

länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en 

långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna 

fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen 2021 beräknas till 70 

miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till 35 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och 

internationellt samarbete. 

 

Region Jönköpings län avsätter därutöver 35 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och 

verksamheter som bidrar till regional tillväxt varav 9 miljoner kronor kan ges i projektstöd under 2021. 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- 

eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det 

finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta 

på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 

PRIORITERINGAR, INDIKATORER  OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING  
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål, 

framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken. 
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Hållbar utveckling Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar 
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i 
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och 
utveckling i hela Jönköpings län.  

 Ökad måluppfyllelse i BRP+ 

 Utsläpp av 
koldioxidekvivalenter minskar 
i länet 

Innovation och 
företagande 

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

 Ökat företagande bland  

kvinnor och utrikes födda 

 Ökat antal nya företag per 
1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i 
länet 
 

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

 Höjd formell utbildningsnivå i 
länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

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

 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 
 

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

 Antalet direktinvesteringar 
ökar 

 Andelen exporterande 
företag ökar 

Verktyg för regional 
utveckling 

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. 

 Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 

 

 

 

 

Länstrafiken 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kollektivtrafiken ska ses som ett naturligt resval och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 

En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 
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 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. På grund av 

Corona-pandemin är arbetet försenat och beslut väntas tas någon gång under våren 2021. Programmet, som är en 

viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken 

kan bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 

 

 

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

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

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

 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. I detta behöver förutsättningarna ses 

över för hur kollektivtrafiken kan nå målet med att restiden mellan närliggande kommunala huvudorter ska vara 

som längst 60 minuter. 

Sedan målet om 50% skattesubventionering sattes har förutsättningarna ändrats. Vi bör därför omvärdera hur 

snart målet kan nås. Pandemins påverkan på resandeutvecklingen  har ytterligare försvårat målbilden. Vi tror 

därför att 2030 kan vara ett relevant mål att nå 50 % skattesubventionering 

Målet att all allmän kollektivtrafik ska drivas med förnybara drivmedel är inte möjligt att uppnå till 2025 det då 

vi fortfarande har ett antal dieseldrivna tåg vi kan därför inte nå mer än 80% under perioden. 

 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att i första hand möjliggöra människors resor 

till arbete, studier, men även kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men 

också utanför. Det skapar utveckling och attraktivitet. 
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Personalparkeringarna på regionens 3 sjukhus ska vara avgiftsfria En personalparkering ska anläggas på 

intilliggande tomt i södra delen av Ryhovs-området. Parkeringen 

kommer ansluta till Ryhovs område med en gångbro över Regementsgatan. I anslutning till personalparkeringen 

bör en kommunal pendlarparkering att anläggas. Vid Regementsgatan anläggs en hållplats för smidig anslutning 

till kollektivtrafiken, till och från pendlarparkeringen. 

Parkeringen för personal och pendlare bör samfinansieras av Jönköpings kommun och Regionen. 

 

Färdtjänst är en viktig del i individens möjlighet till social delaktighet, därför anser 

Moderaterna att det är viktigt att kollektivtrafiken utförs kostnadseffektiv och på en subventioneringsgrad som 

möjliggör att vi ska kunna tillhandahålla god service åt de i samhället som mest behöver det 

 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Kollektivtrafikövergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet. 

Stadstrafik 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. Trafikupphandling är genomförd och nytt avtal 

 

Inriktningar 2021 

 Slutföra etableringen och starta upp nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021. 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021. 

Regiontrafik 
Regionbusstrafiken ska där resandeunderlag finns tillhandahålla väl anpassat trafikutbud för arbets- och 

studiependling. 

På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023  kommer Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

 

Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och 

de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om 

ett järnvägsnät med hög kvalitet.  

 

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras. Trafikverket har slutfört en 

åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade. 

För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett projekt drivits med Region Halland under 

tre år. Projektet avslutas 2020 och kommer att utvärderas under 2021.   

Inriktningar 2021 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg i enlighet med Västra Götalandsregionens 

Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 
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enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras andra 

halvåret 2023. 

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 

ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 

ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 För 2021 föreslås ingen höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt boende föreslås 

vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår avbilaga.  

 

 

Antal resor(tusental) Plan 
2020 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Sjukresor Oför 133 124 

Färdtjänstresor Oför 536 568 

Närtrafik Oför 23 23 

Totalt antal serviceresor Oför 692 715 

 

 

Resursförstärkning 

En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt 

resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 

Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2020 resursförstärkningar på ca  150 miljoner 

kronor tillförts kollektivtrafiken,  

 

 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt 

utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken i 

Jönköping, samt anskaffningen av nya Krösatåg tillförs en årlig resursförstärkning 2021-2023 om 25 mnkr per 

år. Se sidan xx.  

 

Utifrån 2020 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2021 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken  behövs en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst indexutvecklingen 

göras vid tidtabellsskiftet i december 2020. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i 

balans.  

 

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

 

 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål - Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för 
hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 
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Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel nöjda kvinnor och 
män-index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 52%   50 % 

- resenärer  65 % 63%   59 % 

- prisvärdhet  50 % 44%   42 %   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   79 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

 

Perspektiv process produktion 

Strategiskt mål - Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Antal resor 
 
 
 

Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

Biljettsystem 
 
 
 

Biljettsystem 

Resande 22,7 miljoner 
totalt* 

 

9,2 

22,6 miljoner  
 
 
 

9,2  

 22,1miljoner  
 
 
 

9,   

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade: 

  År      Miljoner resor  

  2020: 22,1 

  2021: 22,7 

  2022: 23,3 

  2023: 23,8 

  2024: 24,4 

  2025: 25,0 

Perspektiv Lärande förnyelse 
 
Strategiskt mål - Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktor - Ständiga förbättringar 

Perspektiv Medarbetare 
Se kapitel Medarbetare 

Perspektiv Ekonomi 
 

Sedan målet om skattesubventioneringsgrad inom kollektivtrafiken sattes till 50 procent har de ekonomiska 

förutsättningarna förändrats. I dag följs inte det uttalade målet. Region Jönköpings län behöver se över målet när 

50 procent skattesubventionering kan uppnås  

På kollektivtrafikens fordon och hållplatser med attraktiva exponeringsytor ska försäljning av reklamplatser ske 

för ökade intäkter. 

Strategiskt mål - God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 
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Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

+0,6miljoner kr   
 

 

17:15 kr   
 
 

61 %     

-7,3 miljoner kr   
 

 

 21:38 kr   

 

 

61 %    

 

Aktivitet:  

 Med hänsyn till de konsekvenser Covid 19 har inneburit och kommer att ha på resandeutvecklingen 

under lång tid, kommer det att påverkat både kostnader och intäkter. Därför ska utvärdering av samtliga 

mål ske årligen de närmaste åren. 
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Folkhälsa och sjukvård 
Målet med hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos länets invånare 
och en bättre och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag 
behöver. 
 
 

 
 
 
 
Att ha en god hälsa och att få en bra vård när man behöver den är något av det viktigaste i våra liv. Varje 
samhälle vinner på att ha en befolkning med god hälsa. Det blir än viktigare att arbeta förebyggande genom att 
förbättra folkhälsan dels för att ge våra invånare ett bättre liv och dels för att över tid klara av att kunna erbjuda 
en god sjukvård.  
 
I dagens sjukvård utgör behandling av kroniska sjukdomar en allt större del av vården. I kombination med en 
ökning av antalet äldre-äldre måste sjukvården fortsätta omställningsarbetet till den nära vården. Det innebär en 
ökad roll för primärvården och att mer vård kommer att utföras i hemmen. Det krävs ett tydligt ledarskap för 
omställningsarbetet som avser både regionens olika verksamheter och samverkan med kommunerna.  
 
Samtidigt måste arbetet med digitalisering och användning av ny teknik fortsätta. Det är genom detta som 
resurser kan frigöras för nya satsningar där behov finns. Det innebär också ändrade arbetssätt, dvs lämna det 
gamla när nya rutiner och processer möjliggörs. Onödiga arbetsmoment ska tas bort, administrativa system ska 
minimera dubbelregistrering och minska dokumentationsbördan. På så sätt skapas tid för medarbetare att göra 
eftersatta uppgifter eller ta sig an nya uppgifter. För att lyckas i detta förändringsarbete krävs att alla medarbetare 
känner engagemang och vilja att bidra.  
 
Coronapandemin under året har visat på sjukvårdens förmåga att snabbt ställa om och möta de snabbt uppkomna 
kraven, inte bara att vårda sjuka utan också göra det under mycket ansträngda förhållanden i form av 
skyddsutrustning mm. Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser under våren och sommaren men när vi nu 
ser en snabb ökning av covidfall igen så måste Region Jönköpings Län som arbetsgivare på bästa sätt stödja 
personalen. Det finns en yrkesstolthet och en stark vilja att göra rätt och finnas till för både patienter och 
kollegor hos våra medarbetare.  
 
Tyvärr har också pandemin inneburit att ett stort antal planerade operationer och behandlingar tvingats skjutas 
upp med en stor vårdskuld att ta igen när pandemin lagt sig. Detta har en hög prioritet för kommande år. Det 
handlar dock inte bara om att beta av den nu uppkomna ”vårdskulden”. Redan innan pandemin hade vi långa 
väntetider och tillgänglighetsmål som inte var uppnådda. För att uppnå en hållbar utveckling över tid så är 
förändrade arbetssätt och processer nödvändiga förändringar. 
 
Under 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård 
(2030). Detta har nu utformats som ett strategidokument hur den framtida hälso- och sjukvårdens behov ska 
mötas och ska antas av regionfullmäktige i december 2020. 
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Vården ska kunna anpassas efter patientens personliga förutsättningar, så kallad personcentrerad vård. Det ska, i 
så stor utsträckning som möjligt, gå att fortsätta leva sitt liv som man önskar trots att man är patient och får vård. 
Självdialysen i vår region är ett mycket gott exempel på detta och vi vill se fler verksamheter utvecklas i denna 
riktning. Ny teknik i form av appar, sensorer mm gör att människor kan leva ett så normalt liv som möjligt, 
hantera sin sjukdom själv hemma med stöd av vården. 
 
En stor utmaning är att klara framtidens kompetensförsörjning. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsmiljöförhållanden. Grunden för detta läggs med gott ledarskap, som ska vara regionövergripande för 
att säkra en jämlik vård för länets alla invånare. Samtidigt måste ledarskapet vara närvarande bland alla 
regionens verksamheter. I gott ledarskap och personalledning ligger professionellt arbete med rekrytering, bra 
medarbetar- och utvecklingssamtal men också att arbetet med avgångssamtal utvecklas som en del i det 
systematiska förbättringsarbetet. 
 
Vi har i vår region i grunden en bra hälso- och sjukvård som utvecklats under lång tid. Dock ser vi områden som 
behöver utvecklas vidare och förstärkas, ex cancervården, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 
rehabiliteringsverksamheten, vården och stödet till äldre inkl den palliativa vården.  
 
 
 
 
 

 

Bild: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 
upp, leva och åldras på.  

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård   
Jönköpings län hade Sveriges första fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020 konstaterades att 
Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive sjukvården i stor utsträckning. 
Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt och krävde en omställning av både primärvården och 
specialistsjukvården. Stor del av de aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och verksamhetsplan 
för 2020 fick pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021. Samtidigt har det införts 
många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort ansvar för sin hälsa och vi vill 
fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har tagit ett större ansvar för samverkan med 
kommunerna än tidigare och utvecklat nya arbetssätt för uppföljning på de särskilda boendena. De digitala 
besöken har ökat snabbt både i primärvården och specialistsjukvården. Detta är några exempel på hur införandet 
av den nära vården har tagit fart. 
 
Hälso- och sjukvårdens budget för 2021 motsvarar närmare 10 miljarder kronor. Den stora resursen för 
utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och 
andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden. Fortsatt digitalisering är helt nödvändig och bidrar 
i denna process. Satsningar här måste göras på system, processer och arbetssätt som möter framtidens behov, inte 
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på gamla befintliga system som inte matchar framtida behov. 1% av frigjorda resurser på detta sätt innebär 100 
mkr i satsningar på sådant som möter framtiden bättre.  
 
Prioriterat uppdrag under planperioden: 

• Verksamheterna ska årligen redovisa dels vilka åtgärder som vidtas i form av digitalisering eller andra 
resursfrigörande åtgärder och dels vad man avser använda frigjorda resurser till  

• Göra en utvärdering av omställningen inför och arbetet under pandemin och ta höjd för framtida liknande 
situationer  

 
 
En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt och 
självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja 
hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som 
länets kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och 
sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt 
tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. 
 
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som prioriteringsgrund för 
kommunsamverkan.  
 
Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är 
antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av handlingsplanen var planerad att ske 
under 2020, men sker istället 2021 med anledning av coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska 
mål med sikte på år 2025 och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år: 
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning 

1. Statistik och analys  
2. Medborgarmedverkan 
3. Hälsoekonomi  
4. Förbättringsarbete och forskning 

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt  
5. Samverkan och samlärande 

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet 
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa 
7. Försörjning oc sysselsättning  
8. Samhällsplanering och närmiljö 
9. Äldres livsvillkor och hälsa 

 

Den psykiska ohälsan i samhället har ökat dramatiskt sedan sekelskiftet och är idag utbredd i tidiga år och utgör 
nu huvudorsak till sjukskrivningar bland arbetsföra befolkningen. Detta måste avspeglas i arbetet med att 
revidera handlingsplanen under 2021 då region och kommuner påverkas av detta och måste samtidigt stödja ett 
förändringsarbete bland befolkningen för att skapa ett friskare och sundare liv. 
 
Gott ledarskap är av avgörande betydelse för en god arbetsmiljö, där medarbetare kan utvecklas på bästa sätt och 
behov av hyrpersonal minimeras. För att säkerställa en jämlik vård för länets alla invånare ska ledarskapet ha ett 
regionövergripande perspektiv men samtidigt vara lokalt förankrat så våra medarbetares kompetenser och 
engagemang verkligen tas till vara 
 
God hälso- och sjukvård  
Som patient i Region Jönköpings län ska du  

• erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  
• erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  
• vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan – en personcentrerad vård  
• få tillgång till jämlik vård som fördelas på lika villkor för alla utifrån behov 
• erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  
• få tillgång till patientsäker vård  
• erbjudas kostnadseffektiv vård  
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Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård  
En plan är framtagen under 2020 för hur vi tillsammans möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen 
tar sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram till 2030.    
 
I planen beskrivs sex övergripande strategier 

1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen 
2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård  
3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering 
4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finna tillgänglig 

när den behövs  
5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse  
6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 

tillsammans.  
 
Planen anger inriktningen för vår hälso- och sjukvård under kommande decennium och utgör därmed ledstjärna 
för årliga budgets och verksamhetsplaner. Planen ska stämmas av under perioden fram till 2030, minst en gång 
per mandatperiod för eventuella revideringar och kompletteringar utifrån omvärldsförändringar mm.    
 
 
Under planperioden kommer det genomföras 
utvecklingsarbeten där verksamheter får stor frihet och 
mandat att driva och utveckla sin verksamhet utifrån 
planen för framtiden hälso- och sjukvård. Syftet är att 
transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, 
skapa god arbetsmiljö och där digitala verktyg 
utvecklas.   
 
 
Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter 
framtidens hälso- och sjukvård. Huvuddelen av 
invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper 
verksamheter i hela samhället; främst Region 
Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället. Region Jönköpings län ska stödja det förebyggande 
arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för 
befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och 
närståendes förmåga är en mycket viktig del.   
 
Den nära vården:  

• är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och 
förmåga att hantera sin sjukdom  

• skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare                
• arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms  
• är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård 
• är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget 

före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja 
• har vårdcentralen som bas  
• använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov  
• innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten 

För att denna förflyttning mot nära vård ska ta fart krävs ett tydligt ledarskap för omställningsarbetet som avser 
både regionens olika verksamheter och samverkan med kommunerna.  
 
 
 
Primärvård  
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Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och 
oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering 
och uppföljning.  
 
Vårdcentralens uppgift är att: 
• bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen  
• erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal 
• lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att stärka 

invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa 
• vara vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov. Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt 

vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och 
närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan 
hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas 

• aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den 
vårdcentralen kan erbjuda 

• särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna personer 
• erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer. 
• Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att 

de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre 
invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och 
invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av 
patientgrupper. 

 
Vårdcentralerna har i uppdrag att genomföra läkarbesök mm på särskilda äldreboenden. Omfattning av dessa 
besök och stödåtgärder fördubblas under 2021 och 10 mkr tillförs för denna utökning. Här ingår också att stötta 
kommunernas sjukvård i hemmet (ordinär bostad). 
 
Genom ytterligare förstärkning som görs finns möjlighet till en ökad bemanning på vårdcentralen, utökning av 
rehabiliteringsresurser, psykosociala team och det ger möjlighet att förstärka primärvårdens roll inom Nära Vård. 
Förstärkningen ökar också läkartäthet, patientsäkerhet, ökad kontinuitet och förbättrar medarbetarnas 
arbetsmiljö. 
 
I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region Jönköpings läns mål, 
vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och 
revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan.  
 
Primärvården ska utgöra basen i sjukvården. För att primärvården ska kunna verka på lika villkor i hela regionen 
måste ersättningsvillkoren utformas så att de stimulerar till utförande av det vi prioriterar och vill ska göras. 
Gemensamma arbetssätt måste råda inom specialistsjukvården över hela länet så att vårdcentraler i olika delar av 
länet kan verka under samma villkor och förutsättningar. Ersättningssystemen måste vara så utformade att de 
stödjer samverkan och en sömlös vård. 
 
 
 

Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabiliter ing och diagnostik  
Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på 
bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.  
 
För att bibehålla och utveckla tre välfungerande akutsjukhus är det nödvändigt att fokusera på:   
• primärvården är basen för länets hälso- och sjukvård 
• att länssjukvården fördelas på tre sjukhus  
• särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 
• säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 
• främja god samverkan i hela systemet 
• vårdplatser ska utgå från vårdbehov 
• vara en lärande organisation 
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Uppdraget om hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt ska redovisas under 2021. 
 
Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 
län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. Under kommande år utvecklas 
ögonsjukvården inom vårdval både avseende omfattning (komplettering av behandling/operationer) och ansvar 
för utbildning och jourverksamhet inom Region Jönköpings län. Förfrågningsunderlaget fastställs av 
regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan. Regelboken medger att 
förändringar görs under planperioden i samråd inom professionen med aktörer från Region Jönköpings Län och 
externa verksamheter.  
 

Tandvård 
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett övergripande 
ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför den. 
Folktandvården ska svara för:  
• regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år  
• specialisttandvård för vuxna 
• övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer lämpligt. 
 
Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 
 
Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. 
Allmäntandvård för vuxna finansieras av patientavgifter och ersättning 
från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av 
barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom Folktandvården en 
stor producent av tandvård.  
 
 

Samverkan med kommunerna 
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma 
ledningssystemet för samverkan. Tre strategigrupper inom områdena barn 
och ungdomar, psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att omvärldsbevaka, identifiera 
utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de 
gemensamma resurserna. När allt mer vård ska ges nära hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt. 
Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital utveckling kräver nya 
samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från frågan Vad 
är bäst för ”Esther”?  
 
Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden: 
• vi utgår från patientens/brukarens behov. 
• vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 
• vi bemöter varandra med respekt och visar tillit vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens     
 

 

Bild: Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner för samråd och inriktningsbeslut i 
frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling. 

 
Utöver dessa finns grupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning, e-hälsa, rehabilitering samt en styrgrupp för 
hjälpmedelsverksamheten.  
 
Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Familjecentraler, barn och ungdomshälsan, 
barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är 
exempel på områden där samverkan sker. Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, 
vårdcentraler och kommuner ihop med patienter och närstående. Trygg och säker vård och omsorg är ett tydligt 
exempel på hur alla parter arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en annan 
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viktig del som sker i samverkan. Andra områden där det finns ett nära samarbete med kommunerna är 
beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning, sprutbytesmottagning och arbete kring våld i nära 
relationer. Detta arbete leds av strategigrupp psykiatri och missbruk. 
 
Tillnyktringsenheten på Ryhov har öppnat under 2020.  
 
Utredningsarbetet avseende en integrerad beroendemottagning där region och kommuner samverkar kring 
beroendevård måste intensifieras och förslag tas fram för beslut inför 2022.      
 
 
Region Jönköpings län kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med 
länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och 
detta har Region Jönköpings län i beaktande. 
 
Tillsammans - varje dag lite bättre  
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 
och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot 
gemensamma mål, oavsett verksamhet. Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna i Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).  

Utredningen om God och nära vård talar tydligt om ökad samverkan mellan region och kommuner. Initiativ har 
tagits från regionen om att den tillsammansbild som utgör ledstjärna för regionens arbete inom hälso- och 
sjukvård också ska inkludera kommunernas arbete så alla aktörer i länet har samma bild som ledstjärna. Detta för 
att ytterligare stärka samverkan och markera vikten av att allting hänger ihop och att vi måste arbeta sömlöst 
tillsammans för medborgarnas bästa. Målsättningen är att detta ska sjösättas under 2021. 

Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente, 
regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att:  
• tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård 
• främja och bidra till invånarnas hälsa 
• främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen 
• solidariskt hjälpa varandra 
 
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom sjukvårdsregionen. Nämnden kan 
även hantera samverkansfrågor inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och 
dialog med statliga myndigheter. 
 
Regionsjukvårdsledningen bereder Samverkansnämndens ärenden och verkställer nämndens beslut genom 
direktiv till sjukvårdsregionala verksamheter och respektive region. Regionsjukvårdsledningen följer upp 
kvalitet, produktion och ekonomi.  
 
En stor del av den sjukvårdsregionala samverkan sker i regionala programområden. Programområdena ska 
konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften och verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv 
vård i hela sjukvårdsregionen. De regionala programområdena stöds av fyra kunskapsråd med företrädare för 
regionernas sjukvårdsledningar. I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Skapa värde med kunden och intressenter 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 
till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 
vägledande för organisationens beslut och handlande.  
 
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under medborgare och 
kundperspektivet: 
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Strategi 1 – Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i 
vardagen.  
Strategi 2 – Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård 

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Kundtillfredsställelse  Nationell  

patientenkät  
Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett 

 PV 79,8 % 
SVF 78,6% 
Rehabilitering 84,4% 

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

90 %  87 %  92 % 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

75 % 74 %  76 % 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella väntetids- 
databasen 

90 % Nytt mått Totalt 83%, varav 
kvinnor 82,2% och 
män 83,7 % 

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

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  Totalt 70 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 % 

Totalt 75,6%, varav 
kvinnor 76,6% och 
män 74,2 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  Totalt 72 %, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4% 

Totalt 72,1 %, varav 
kvinnor 73,4 % och 
män 70,6 % 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

Diver  90 % Totalt 69 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6% 

Totalt 69,4 %, varav 
kvinnor 72,6 % och 
män 65,4 % 

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter 

 80% 74 %  73% 

 
Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar. 
Införandet av nya angreppssätt syftar till att fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för 
människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och närstående i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med god kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, 
valmöjligheter och stöd för egenvård. 
 
Alla invånare har rätt till god och jämlik vård utifrån behov oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är 
en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån 
personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. Region Jönköpings 
län styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras. 
 
God kommunikation med och bra bemötande av patienter och medborgare är grundläggande inom hälso- och 
sjukvården och en viktig faktor för utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Bra bemötande bygger tillit och 
har stor betydelse för resultatet av vård och behandling. Det är en viktig del i ledarskapet i regionens 
verksamheter att ständigt utveckla och påminna om detta.   
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Under 2020 inrättades dagambulanser för Mullsjö och Aneby för att minska uttryckningstiderna där och den 
inriktningen fortsätter.   

Personcentrerad vård  
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region Jönköpings län 
strävar efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. En viktig 
framgångsfaktor är den personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där individens 
berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap. 
Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt 
med vårdgivare. 
 
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras närstående 
fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande 
bibliotek och självhjälpsgrupper. Lärcaféer är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande 
patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån egna behov och resurser. En 
särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.  
 
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige 
uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, 
nuvarande och framtida patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller 
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta att utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningar och brukarråd. 
• Fortsätta att utveckla mötesplatser och hälsocaféer regelbundet återkommande och i alla tre länsdelar 

Etik, existentiell hälsa och andlig vård 
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala 
och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de 
existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process i sin helhet. All vårdpersonal bör 
därför kunna ge grundläggande existentiellt stöd. Existentiell hälsa ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda 
folkhälsoarbetet. 
 
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för patientens vårdupplevelse. Varje mänskligt möte 
ger uttryck för värderingar och olika människosyn. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra 
bemötande som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde. Reflektion 
över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors 
beroende och sårbarhet vid liv.  
 
Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat lagstiftning, i riksdagens prioriteringsbeslut och i det synsätt 
som företräds av WHO och FN utgör en etisk plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar 
av Region Jönköpings läns program för social hållbarhet. Här inryms också det viktiga arbetet med jämlik vård 
och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 
 
På enskilda arbetsplatser utgör etikarbetet ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs. 
Det centrala etikrådet har uppdraget att övergripande initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat 
genom att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda, främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet, samt ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården, samt via 
självhjälpsgrupper och lärcaféer. Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s 
internationella folkhälsoundersökningar.  

• Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna 
ökar förutsättningarna att möta patienters behov.  
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Tillgänglig vård  
Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för patienters 
tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt 
att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man behöver den. Det finns en lång 
tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde.  
 
Nu står regionen inför uppgiften att ge människor som har fått sin vård uppskjuten den vård de behöver. Region 
Jönköpings län genomför därför en stor satsning för att möta det uppdämda behovet. Satsningen berör stora delar 
av vårdsystemet. 
 
Förbättrad tillgänglighet är högprioriterad för att patientflödet ska styras på mest resurseffektiva sätt. AI 
(artificiell intelligens och robotteknik) är hjälpmedel på frammarsch för att underlätta och effektivisera arbetet 
med medicinsk bedömning och prioritering (triagering). En fortsatt utveckling av digitala vårdmöten är högt 
prioriterat för att nå kortare väntetider och öka tillgängligheten där vårdcentraler står i centrum. 
En undersökning visar att ett digitalt vårdmöte sparar 10 min i administrativ vård. Därför finns det anledning att 
visa/utbilda patienter vid fysiska möten hur digitala möten kan genomföras. 
 
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som en integrerad 
del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. På sikt förväntas digital vård ersätta 1177. 
 
Vårdcentralerna är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna 
när de har behov av hälso- och sjukvård. Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region 
Jönköpings län behöver vårdcentralerna anpassa och utöka sina öppettider utifrån patienternas behov. 
 
Genom att förtydliga vårdcentralernas uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma arbetssätt och 
förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans 
dagtid och kvällar. Närakut bedrivs på vårdcentralen dagtid och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid.  
Det är viktigt med en god tillgänglighet till närakuterna för att avlasta akutmottagningarna vid sjukhusen. 
 
Vårdcentralerna behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter med 
stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast 
läkarkontakt Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla 
inplanerade vårdinsatser. Patientkontrakt ska vara infört i alla regionens verksamheter senast 2021-12-31 
 
Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas 
hemma. För att möta behoven bör vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta att 
stärka de tvärprofessionella samarbetet.  
 
Rehabiliteringsresurserna i primärvården ska stärkas 
 
Läkartiden på äldreboenden ska fördubblas i syfte att skapa trygghet för patienten och undvika besök på akuten 
och inläggningar på sjukhus. Detta inkluderar också läkarstöd till kommunernas sjukvård i hemmet 
 
Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 
tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas.  
 
I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök blivit 
uppskjutna. En handlingsplan är framtagen och påbörjad under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska 
genomföras med målsättning komma till en nivå motsvarande före pandemiutbrottet. Detta kommer påverka 
tillgängligheten även under 2021.  
 
Pandemin har också inneburit ett rehabiliteringsbehov för många coviddrabbade patienter. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Läkarstödet till de särskilda boendena ska fördubblas vilket också inkluderar stöd till den kommunala 
hemsjukvården 

• Fortsätta utvecklingen av den  digitala vården   
• Förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon  
• Fortsätta arbetet med utökade öppet tider i primärvården 
• Förbättra tillgängligheten till vården utifrån de olika mål som är satta  
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• Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården och säkra tillgängligheten till operation. 
Samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen är viktig för att klara detta. 

• Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det tvärprofessionella 
samarbetet 

• Förbättra konsultstödet från specialistvården till primärvården. 
 

FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård    

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Arbetet 
med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  
 
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av resultat. 
Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel 
utifrån kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till en mer jämlik hälsa 
behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället.  
 
När det gäller hbtqi-frågor arbetar vi under devisen ”Vi är till för alla”.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till primärvården 

Arbetet med integration 
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 
Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av coronapandemin och 
införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas 
frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att stärka och främja en positiv 
hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i asylprocess och nyanlända.  
 
Anpassning av kommunikation ska ha två syften 

• Underlätta förståelsen på hemspråket eller motsvarande 
• Öka förståelsen på svenska språket 

 
Tolk tillhandhålls till patienter som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska. Efter två år i Sverige svarar 
patienten för tolkkostnaden med undantag för personer med kognitivt funktionshinder. Tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer är avgiftsfritt. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet 
fortsätter. Det handlar om information om hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt 
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen kring folkhälsa och egenvård. 

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar 
för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången till information och ett bra bemötande. 
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om principen om 
universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor och ger 
möjlighet till ökad självständighet. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psyki sk ohälsa  
Inom Strategi för hälsa pågår lärande nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på som har förankrats i 
samverkan med kommunerna genom Strategigrupp barn och unga. Målet är att förbättra barn och ungas hälsa 
med 2 procent årligen de kommande fyra åren avseende tre prioriterade områden 

• Fullföljda studier 
• Psykisk hälsa 
• Fysisk aktivitet.  

 
Den psykiska ohälsan ökar och olika insatserna behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. Psykisk ohälsa möts 
med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan mellan kommuner och Region 
Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd med en 
verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och 
behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter 
 
Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2019 
och våren 2020 intensifierades arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga och underlätta 
omhändertagandet genom att skapa en triagering, En väg in. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och 
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt i denna 
triagering. 
 
För att verkligen få effekt på väntetider måste effekt skapas både på primärvårdsnivå och specialistnivån (BUP) 
och på ett förebyggande och stöttande föräldraskap. 
 
Förslag ska tas fram på ett utbud av behandlingar mm som kan göras på primärvårdsnivå (vårdcentraler) för att 
öka tillgängligheten och korta köerna. Exempel på vad som kan ingå i basutbudet; 

• Utredning av okomplicerad NP-problematik 
• Uppföljning av okomplicerad NP-problematik, inklusive medicinering och kognitivt stöd 

• Uppföljning av långvarig lindrig psykisk ohälsa 

• Uppföljning av lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, i behov av medicinering. 

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet barn som behöver 
bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar. 
Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta remitterade 
till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till 
utredning och behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig 
utveckling och välmående. Förutom införande av primärvårdsnivån (vårdcentraler och inkludering i 
vårdvalshandboken) ovan så behöver barn- och ungdomspsykiatrin förstärkas för att klara av ökade behovet av 
specialiserade insatser. 
 
Ett länsövergripande barnskyddsteam är framtaget som bedriver utbildning och verka för att en generell 
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls kring barn som far illa. Teamet bedriva 
även uppföljning och kvalitetssäkring samt formulera rutiner för handläggning. Dessutom bistår teamet 
konsultativt vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna.  
 
Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och 
ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Barnahus har 
två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på 
genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän. 
 
FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor som rör barn i 
deras vardag. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Arbetet 
med trigeringsmetoden En väg in fortsätter.  

• Första linjens barn- och ungdomspsykiatri (primärvårdsnivån, tilläggsuppdrag i regelboken för vårdval) 
ska utvecklas för att avlasta barn- och ungdomspsykiatrin och öka tillgängligheten 
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• Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och 
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa 
upp, leva och bo på.  

• Förebyggande och stöttande föräldraskap 

Barnhälsovård 
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till 
en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella 
insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska 
arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 
 
Vi vet att sunda kostvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar är grund för ett senare gott liv med 
minskade risker för sjukdom mm och därmed minskat behov av sjukvård. Barnfetma är en tydlig indikator på 
ökad risk och därför är arbete kring barnfetma ett prioriterat område. 
 
Prioriterat uppdrag under planperioden 

• Ökad samverkan med skolhälsovården 

Familjecentraler 
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till nyblivna 
föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den allmänna kvinno- och 
barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg 
(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp 
samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje 
kommun i länet minst en familjecentral aktiv.  

• Familjecentralernas uppdrag utvecklas genom att arbeta med riktade insatser till familjer med behov av 
extra stöd och i enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att implementera nya digitala 
verktyg för att nå dessa grupper. 

 

Ungdomsmottagningar 
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en helhetssyn 
på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. 
Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet 
omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och 
samfinansieras tillsammans med länets kommuner.  
 
I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga hamnar i ett 
gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en 
samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och umo.se, som är 
regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. En spridning av olika digitala tjänster till exempel 
ungdomsmottagning on-line och andra e-tjänster genomförs.  
 
Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa  
Under 2021 omfattar samverkansarbetet inom Strategi för hälsa även främjandet av äldres hälsa och 
förebyggande insatser för att minska den psykiska ohälsan hos äldre. Coronapandemin har särskilt påverkat 
äldres psykiska hälsa på ett negativt sätt vilket gör detta arbete än viktigare. Ett lärande nätverk etableras där 
viktiga fokus är ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, digital inkludering samt utvecklade samverkansformer 
med länets pensionärsföreningar och civilsamhälle.  
 
Vi får allt fler äldre i samhället och tillgång till geriatrisk kompetens ökar och blir än viktigare för att ge ett bättre 
omhändertagande och bättre vård. Det gäller såväl inom specialistsjukvården som primärvården och för stöd till 
kommunernas vård och omsorg. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Arbeta för att främja äldres psykiska hälsa 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 

 

14 

• I syfte att utveckla den geriatriska vården i Region Jönköpings Län ska en utvärdering av denna ske 
under 2021 och ge förslag till åtgärder inför 2022.   

Trygg och säker vård och omsorg 
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från 
sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för arbetet med trygg och säker vård 
och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den 
och där jag behöver den". Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och 
utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att 
säkerställa att god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas 
så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas 
genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella planer(SIP) och proaktiva 
insatser. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Fortsatt arbete med Trygg och säker vård och omsorg   
• Fortsätta införandet av fast vårdkontakt och Patientkontrakt. Patientkontrakt ska vara helt infört i alla 

verksamheter senast 2021-12-31 och erbjudas alla som bedöms ha behov av detta och de som önskar 
• Läkarstöd ska fördubblas till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården i enlighet med 

den utökning som regleras i Regelbok vårdval.  
 
 

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård   
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 
hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. 
Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård 
och tandvård. För att möta det ökade behovet måste nya arbetssätt och samarbete utvecklas så att rätt kompetens 
används inom olika områden.  
 
Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja tandvårdsmottagning. Tillgängligheten 
till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider både internt för revisionspatienter och för nya 
patienter, samtidigt är tillgängligheten god på länets privata tandvårdsmottagningar. Vård och behandling ska så 
långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god tandhälsa ska fortsätta 
och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården Det förebyggande kariesarbetet fortsätter och 
också genom att riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och 
skola. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Det förebyggande kariesarbetet fortsätter inklusive riktade insatser genomförs inom områden där 
kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola..  

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för  att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Andel kariesfria 19-åringar  
 
 

IT-systemet T4 45 % Totalt 41 %, varav 
kvinnor 44 % och   
män 39 % 

Totalt 44 %, varav 
kvinnor 45 % och 
män 42 % 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019 81  % 
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behandling – 
Folktandvården totalt 

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar  

T4/Diver  0 986 1359 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90% 93 % 94% 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd  

Statistik Bättre än föregående 
år 

54 %, varav kvinnor 
53 % och män 56 % 

Totalt 58 %, varav 
kvinnor 56 % och 
män 59 %. 

 
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera.  
 
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. Avgörande för att nå det 
målet är att rekrytera och behålla personalen. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna 
fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård. Folktandvården har under 2020 fortsatt arbetet med 
handlingsplanen för nya arbetssätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.   
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Förbättra tillgängligheten till folktandvården 
• Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.  

Perspektiv: Process och produktion  

Utveckla värdeskapande processer  
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 
att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  
 
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under perspektivet process och 
produktion. 
Strategi 3 – Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad 
digitalisering  
Strategi 4 – Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns 
tillgänglig när den behövs  
 

STRATEGISKT MÅL: Enklare vardag för patienter och medarbetare   

FRAMGÅNGSFAKTOR Sveriges bästa digitala vård  
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 
i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- och sjukvård som är 
framtagen under 2020.  
 
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten, där 
utvecklingen av digitala verktyg ska utgå ifrån medarbetarperspektiv och invånarperspektiv. Tekniken kan också 
ge möjlighet till utveckling och effektiviseringar av sjukvården i syfte att möta framtidens behov av hälso- och 
sjukvård. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling 
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården.  
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Regeringens och SKR:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 
För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 
och förbättring av vårdens processer och arbetssätt. Genom nationell och lokal samverkan kring standardiserat 
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt 
information på rätt plats i rätt tid, med stöd av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, 
vårdprocessutveckling via standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med 
möjlighet till mobilitet och distansarbete. Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, och 
vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska kontakter. 
 
Bokning av möten kan göras på nätet eller i app vilket förenklat för patienten. Det är också viktigt att minimera 
uteblivna och ej avbokade besök genom en aktiv påminnelsehantering. 
 
För patientjournalsystem och angränsande system är målet att bli mer kompatibla, minimera dubbelregistrering 
mm. Det förekommer idag en hög andel av dubbelregistrering, överdokumentation inom sjukvården och att 
utveckla användarvänliga och enkla system måste högprioriteras. Här går mycket arbetstid bort som i stället 
skulle kunna användas i kontakt med patienterna. 
 
Andra effektivitetshöjande åtgärder är att ordna möten via digital teknik, videokonferenser, digitala 
vårdsamordningar mm. Pågående arbeten här måste snabbas på och prioriteras upp. 
 
Det är viktigt att säkerställa patientsäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö vid utveckling och implementering 
av nya verksamhetssystem 
 
Coronapandemin har gjort att användningen av digitala vårdmöten, vård på distans och journalen via nätet har 
ökat kraftigt. En utmaning för 2021 blir att hålla i och fortsätta med digitala besök och digital vård på distans. En 
handlingsplan är framtagen och arbetet är påbörjat för hur e-hälsotjänster kan användas i ännu större utsträckning 
inom alla verksamheter.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten  
• Införande av lösning för egenmonitorering,  
• Vidarutveckla första linjens digitala vård – automatiserad anamnes och triagering  
• Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården 

för att möta patienternas behov och avlasta vårdens medarbetare. 
• Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar. 
• Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 

möjliggör ökad användning 
• Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic  

 

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är en viktig grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Exempel på aktiviteter 
som fått genomslag är utvecklade stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa, idrottsskolor för 
äldre, språkutveckling för barn och spridning av koncept för samtalsgrupper. 
 
Folkhälsoarbetet behöver skalas upp i samverkan med kommuner, organisationer m fl. Fokusområden är barn 
och rörelse och äldre för att bl a motverka övervikt mm  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 
Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa 
och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk 
hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 
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60 och 70 år. En första delrapport i utvärderingen av hälsosamtalen har lämnats. Coronapandemin har påverkat 
genomförandet av intervjuer med utförare och verksamhetsansvariga. Nästa delrapport presenteras under 2021.  
 
Hälsosamtalen kan fylla en viktig funktion i att individer tar ökat eget ansvar för sin hälsa. Digitalisering av 
hälsosamtalen blir en viktig åtgärd så frekvensen av gjorda hälsosamtal väsentligt ökas. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden: 

• Ett utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätten och digitalisering av hälsosamtal genomförs och 
inkluderas i delprojekt inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 
 
Livsstilsutmaningen  
Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt tilläggsuppdrag 
om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden och/eller befolkningsgrupper startade 
under 2020. Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och riktas till de vårdcentraler i länet som finns på platser 
där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska förhållanden. Under 2021 sker ett 
målmedvetet förbättringsarbete i nära samverkan med samhällsaktörer i respektive närområde. 
 
Region Jönköpings län och länets kommuner satsar gemensamt på att utveckla en modell för hälsocenter 
tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Målgruppen är invånare som på grund av sin livsstil 
eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. I delprojektet Meny till invånare etableras ett samlat 
stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen hälsa. Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och 
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. Den 
nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 
förstahandsvalet för egenvård. 
 
Invånarprogram för levnadsvanor samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen för stöd och 
behandling. Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och våld i nära relationer 
är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet. 
 
Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta aktivt för en 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha representanter i nationella temagrupper.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till primärvården 
• Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare) 
• Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner  

 

Rehabilitering 
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 
insatser och aktiviteter. Att ta tillvara individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och 
utveckla dessa, är en viktig del i den personcentrerade vården. Inom området återfinns en bred och varierad 
rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, störningar och skador 
samt behandling mot smärta.  
 
Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där arbete för att 
säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att rehabiliteringspotentialen som en individ 
har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga 
och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Det är viktigt att Region Jönköpings län 
stödjer kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen 
Digitaliseringen inom rehabiliteringsprocessen inom primärvård och specialistvård ska fortsätta och utvecklas 
både genom olika digitala verktyg och en stöttning av patienterna.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• För att förstärka samverkan och samarbete undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta 
arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns 
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specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och förebyggande 
hälso- och sjukvård.  

Rehabilitering – återgång i arbete  
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå från 
utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett 
lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.  
 
Region Jönköpings län har successivt utvecklat samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och socialtjänst 
i sjukfall. Insatser ges för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen 
för ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med 
psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete. 
 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner till patienter som är 
sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen samverkansmodell utgår från en delad kostnad 
mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län.  
 
Naturunderstödd grön rehabilitering (NUR) riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som 
utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i samband med långvarigt 
stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka 
självkänsla och börja en nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i 
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

• Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete som innebär att ett metodstöd utvecklas inom 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Samordningsförbunden  
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis rehabiliteringsområdet under 
nästan tio år. De består av Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. 
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer i yrkesverksam ålder, med 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller 
studera. Insatserna är både långsiktiga och i projektform.  
Det har gjorts en översyn av samordningsförbundens organisation och uppdrag och under 2021 ska detta 
konkluderas i beslut om framtida verksamheten 

STRATEGISKT MÅL  Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR  Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa som fått åtgärd insatt 
(riskpatienter) 

Senior alert 90 %     76 %      77% 

 
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. Säker vård – 
alla gånger är ett väl beprövat koncept som utgör basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i Region 
Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur X, sidan XX). Patienters och brukares 
erfarenheter och kunnande tas tillvara för att utveckla nya arbetssätt.  
 
Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras fortlöpande i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. 
Detta görs också i förhållande till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv inom ramen för 
den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård, och med Socialstyrelsens nationella handlingsplan för 
ökad patientsäkerhet som lanserades 2020 och nu kommer implementeras.  
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Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, resultatorienterad 
samt organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Strategiska angreppssätt för arbetet med 
patientsäkerhet är: 

• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet. 
• Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt. 
• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.  

• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården  

• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal). 
 
Arbetet med att få de strategiska angreppssätten förankrade i patientsäkerhetsarbetet ska fördjupas. Mätning och 
övervakning av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade vårdskador, tillförlitliga 
arbetsprocesser och system, medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap samt lärande och 
utveckling. 
 
I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser samt ett engagemang där alla tar ansvar, 
agerar och samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga. Ett effektivt 
lärande är viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras även på det som fungerar bra och på hur 
man tar tillvara denna förståelse för att minska risken att fel uppstår. 
 
Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av medarbetare och ledare på alla 
nivåer, samt utveckling och forskning i nationella och internationella nätverk möjliggör utveckling. Metodikum, 
Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, har en central betydelse för 
kompetensutveckling och teamträning. 
 
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang, att minska vårdrelaterade 
infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för 
spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet för att minska risk för 
fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar. 
 

Att undvika vårdskador och vårdrelaterade infektioner ger ökad livskvalitet och ger fler friska år i livet. Region 
Jönköpings län tar ansvar för att medicinsk kompetensutveckling erbjuds kommunerna i syfte att öka 
patientsäkerheten i hela vårdkedjan, ex genom att utnyttja Metodikum. 

Det är viktigt att lära av patientklagomål och avvikelserapporter och tillvarata inkomna synpunkter och 
därigenom förbättra processer, rutiner och system. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta arbetet med patientsäkerhet inom olika områden 
• Förbättra arbetet med implementering av åtgärder utifrån patientklagomål mm 

 
  

STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och 
ändmålsenlig vård  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga 
processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   44% 
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Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF 

 70 % Nytt mått Nytt mått 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid  

  80 % Nytt mått Nytt mått 

 
Strategin för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är att gå från mycket bra till bästa möjliga för att skapa 
mer värde för invånarna och minska kostnaderna.  

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jä mlik hälsa  
Utgångspunkten för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig 
vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar 
för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas och vi ser hur effektiv och 
ändamålsenlig kunskapsstyrningen är. 
 
Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Regionernas system omfattar samverkan kring 
kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för ledning och verksamhetsutveckling i hela hälso- och 
sjukvården. 
 
Region Jönköpings län har åtagit sig att arbeta och samarbeta utifrån systemets vision Vår framgång räknas i liv 
i jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Det innebär bland annat att anpassa och säkerställa 
en lokal och sjukvårdsregional kunskapsorganisation och avsätta resurser på olika nivåer i systemet. 
 
Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden, samverkansgrupper och 
arbetsgrupper. Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i fyra nationella 
programområden: 
• Barn och ungdomars hälsa 
• Kvinnosjukdomar och förlossning 
• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation  
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
 
De nationella programområdena leder och samordnar kunskapsstyrningen inom respektive område, följer upp 
och analyserar gap och utvecklingsbehov samt bidrar i arbetet med nivåstrukturering, utvecklingen av 
kvalitetsregister och ordnat införande av behandlingar och medicinsk teknik. 
 
Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårdsregionens nationella registercentrum (RCSO) har särskild kompetens inom 
patientmedverkan, patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 
 
Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 
erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt  

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet 
beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och 
indikatorer för uppföljning beskrivs. Förloppen tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- 
och sjukvård. 
 
Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 utvecklas och införs 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.  
Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.  
 
Vid behov tas vårdprogram och andra kunskapsstöd fram för att stärka ett likvärdigt och gott bemötande av 
patienter med symtomdiagnoser eller sällsynta sjukdomar. Region Jönköpings län använder och utvecklar 
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kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade vården. Syftet är att säkra bästa möjliga resultat 
med så liten variation som möjligt. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga 
hälsotillstånd.  

Kroniska sjukdomar 
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att 
kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning 
av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva 
självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus, 
återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta arbetet med utveckling av omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar 

Cancervård  
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. Samtidigt 
förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen. 
Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre behandlingsmetoder och 
läkemedel. 
 
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av en cancersjukdom hos barn skapades under 2020. 
Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av vilken vård som ska 
erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som överlevarna bör erbjudas. 
 
En nationell satsning har genomförts över hela landet för att korta väntetiderna till cancervården.  
Regionalt cancercentrum sydöst har utformat sex löften till invånarna. Alla patienter med cancer ska:   
• få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 
• erbjudas diagnostik och behandling enligt best practice 
• vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 
• få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
• erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram, samt 
• Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. 
 
Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) De 
flesta patienterna med cancer behandlas i SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de idealtider som är 
framtagna som mål. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika verksamhetsområden och den nära vården. 
Genomloppstider för SVF överstiger i flesta fall målsättningarna och arbetet är prioriterat men eventuella 
undanträngningseffekter måste beaktas. 
 
Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
Särskilt arbete pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen och cellprovtagning för 
livmoderhalscancer.  
 
Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2022 i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionen. Under 
2020 påbörjas uppbyggnad av verksamheten. För verksamhet i full drift har avsatts 7 miljoner kronor. Sedan 
2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och ändtarmscancerscreening. Ett 
sådant screeningprogram medför initialt stora nya kostnader, men enligt hälsoekonomiska beräkningar ska denna 
kostnad tjänas in med att färre individer dör av tjock och ändtarmscancer.  
 
Region Jönköpings län har undersökt i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av 
organiserad prostatacancertestning kan ske. Under hösten 2020 påbörjas ett införande av prostatcancertestning i 
Region Jönköpings län med en pilottest som börjar under 2021. Det pågår försöksverksamheter i en del andra 
regioner med delvis lite olika ingångar. Avsikten är att efter utvärdering av de olika testerna enas om en 
gemensam form för organiserad prostatacancertestning i hela landet.  
 
Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom måste säkerställas och utvecklas. Processgrupp cancerrehabilitering 
har upprättats med uppdrag att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv 
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rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade 
vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och 
egenvård. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Stärka arbetet med att nå målen för standardiserade vårdförlopp  
• Påbörja screening för tjock- och ändtarmscancer  
• Påbörja införande av organiserad prostatacancertestning genom en pilottest  
• Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. 

Palliativ vård – vård i livets slutskede  
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom varierar 
över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den palliativa vården bedrivs 
utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och 
specialiserad vård i Jönköpings län. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multi-
professionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar 
för livskvaliteten och för en god vård i livets slutskede.  
 
Allmän palliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 
och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 
särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 
medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda multiprofessionella team 
 
Läkarmedverkan ska stärkas inom detta område som stödjer en god palliativ vård i hela länet. Utbildning av 
kommunpersonal behövs, för att säkra en god och jämlik palliativ vård i hela länet, som regionen kan stötta med  
 
En utredning görs ihop med kommunerna som ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan utformas så 
att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt. Utredningen presenteras i början av 2021. 
Den palliativa vården behöver utvecklas på såväl sjukhusen som inom kommunernas vård och omsorg, där 
regionen har en viktig uppgift att stötta kommunerna i deras arbete. 
 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Utifrån utredningen on palliativ vård i länet genomföra förändringar som avser både den specialiserade 
vården på länets sjukhus och hur den palliativa vården kan utvecklas i hemmen (särskilt boende och 
ordinarie bostad) 

Kvinnors hälsa och förlossning  
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs en flerårig satsning för förbättrad 
förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära 
relation behöver intensifieras. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i samband 
med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården. 

Psykisk hälsa  
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl främjande av 
psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med 
allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 
rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 
som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 
Detta kräver en sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan huvudmännen samt 
en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.  
 
Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet inom följande utvecklingsområden:  
• en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och kunskap om 

individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå 
• fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 
• fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande 
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• fortsatt förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom 
• fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter över 

huvudmannagränser  
• fortsatt anpassning av vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö 
 
Pågående utredning om samverkan mellan region och kommunerna kring beroendevården måste intensifieras 
och förslag tas fram för genomförande. Idag hamnar många, ofta svaga personer, mellan stolarna och får inte 
adekvat vård.  
 
Den höga och tilltagande medikaliseringen måste brytas och minskas 
 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Utveckla arbetet kring den nyligen uppstartade tillnyktringsenheten 
• utveckla verksamheten inom beroendevården i samverkan med kommunerna  
• förbättringsarbete kring den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom i samverkan mellan 

den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen.  

Suicidprevention 
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio mål som 
regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit. En uppdragsbeskrivning för arbetet med samordnad 
suicidprevention och psykisk hälsa under 2020-2023 är framtagen och antagen i ledningssystemet för samverkan 
med länets kommuner. Det övergripande syftet med uppdraget är att utveckla samordning och samverkan mellan 
berörda aktörer i Jönköpings län, stärka kunskapsuppbyggnad och kompetens, samt utveckla uppföljningen av 
det suicidpreventiva arbetet.   
 
Insatser för att minska stigma av personer med psykisk ohälsa är en viktig del i ett arbete med att förebygga 
psykisk ohälsa och suicid. För att ge ytterligare kraft i pågående arbete medverkar Region Jönköpings län i 
Folkhälsomyndighetens regionala antistigmasatsning inom psykisk hälsa och suicid 2020-2021. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Samordna arbetet kring suicidprevention i länet. För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett 
nätverk med lokala samordnare i länets kommuner.  

Våld i nära relationer 
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könstympning och våld i nära relationer orsakar stort lidande för 
många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att detta uppstår eller upprepas. Arbetet 
för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska fortsätta och utvecklas och utvärderas under 
planperioden.  
 

Habilitering 
Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Genom 
bra habilitering underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapas 
förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.  
 
Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuro-
psykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatser för att 
underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska intensifieras.  
 
Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven av habiliteringsinsatser både 
har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som 
överlever i större omfattning, liksom barn som föds mycket för tidig. Andra exempel är döva barn med cochlea-
implantat och barn med autism.  Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan 
bedrivas jämlikt i hela länet 
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Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 
audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt 
att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta 
länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att 
länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det 
enskilda fallet. 
 

Läkemedelsanvändning  
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.  
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger möjligheter till 
bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den 
specialiserade vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya kostnadskrävande 
läkemedel. Läkemedelsdialoger genomförs med verksamheten. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med 
att utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.  
 
Sedan 2019 har lagernivåerna av kritiska läkemedel för slutenvården ökats successivt. Ytterligare förstärkningar 
av lagernivåerna med fokus på OP/IVAs behov har skett under pandemin våren 2020. Planering för fortsatta 
förstärkningar med fokus på att skapa lagerutrymme pågår under 2021. 
 
Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot nationella riktlinjer 
där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler 
läkemedel (polyfarmaci) högre jämfört med de flesta övriga regioner i Sverige. Arbetet med att undvika 
olämpliga läkemedel fortsätter därför. Nya angreppssätt behöver utvecklas och prövas inom detta område.  
 
Arbetet med läkemedelsgenomgångar behöver förbättras. Sammantaget måste arbetet med läkemedel för äldre 
intensifieras. 
 
Tillgång till kultur i vård och omsorg förebygger och behandlar ohälsa och kan minska läkemedelsberoende 
 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel under 2021. 
• Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga läkemedel hos äldre. 

Ambulanssjukvård  
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län så kallade IVPA-larm (= I Väntan 
På Ambulans) i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får 
larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans.  
 
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet i fyra regioner 
och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Tjänsten SMS livräddare skulle införts i Jönköpings län under 2020 
och utvärderas efter tre år. På grund av coronapandemin har arbetet med införandet skjutits upp och kommer 
stället ske under 2021.  
 
Region Jönköpings län är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Kommunalförbundets 
uppdrag är att upphandla och äga flygplan samt administrera och sköta ambulansflygverksamheten. 
Verksamheten beräknas vara i drift 2021. Tillsvidare upphandlar Region Jönköpings län ambulansflygstjänster 
tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Införa SMS-livräddare  

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen för de nationella 
folkhälsomålen där fokus är på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
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befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Bidragen är en viktig stimulans till 
civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera sin hälsa.  
 
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika projekt. Bidrag 
till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen och organisationer inom funktionhinderområdet är 
exempel på mottagare av stöd. Bidraget ska stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, 
upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i samhället om situationen 
för personer med funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till att verka för en förbättrad hälsa i gruppen. 

Idéburet offentligt partnerskap 
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i 
partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-
migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara på 
människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa. 

Smittskydd, vårdhygien och strama  
Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av smittsamma 
sjukdomar. Under coronapandemin har smittskyddet en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av 
samhället när det gäller information och riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk 
övervakning m.m. Planering pågår även för en framtida storskalig vaccinationskampanj när ett godkänt vaccin 
mot covid-19 finns tillgängligt. Även om staten under 2020 stött covidvården och provtagning med statsbidrag 
och andra ersättningar så vid en kommande massvaccinering så får vården en stor arbetsbörda och beredskap 
måste finnas för att avdela medel för detta.  
 
En viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar är vaccinationsprogrammen. Region 
Jönköpings län följer upp vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande 
vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Årligen genomförs en omfattande 
influensavaccinationskampanj där drygt 60 procent av alla länets invånare över 65 år vaccineras. Under hösten 
2020 påbörjas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar i årskurs 5 (flickor vaccineras sedan 
2010) och Region Jönköpings län stöttar Elevhälsan i arbetet med informationsinsatser och uppföljning av detta. 
 
Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och inom 
kommunal vård och omsorg. Med hjälp av hygienombud på varje avdelning mäts följsamheten till basala 
hygienrutiner och stort fokus läggs på utbildning av medarbetare i olika verksamheter. I samband med pandemin 
har hygienrutiner och skyddsutrustning varit helt avgörande för att minimera smittspridningen till såväl 
vårdtagare som personal i region och kommun och i stort sett allt arbete har fokuserats på detta. 
 
Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell antibiotikaanvändning. 
Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland annat 
görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• storskalig vaccinationskampanj mot covid-19 
• förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården genomförs 
• stötta kommunernas arbete kring vårdhygien 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap  
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) beskrivs 
vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. I hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) framgår det att regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, 
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter analyseras fortlöpande och är grunden för planeringsarbetet. 
Detta arbete genomförs delvis med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) utifrån överenskommelser gällande krisberedskap och lagen om extraordinära händelser.  
 
Inom området civilt försvar pågår arbetet utifrån överenskommelser med MSB samt Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) samt socialdepartementet. Överenskommelsen kommer vara oförändrat under 2021. De mest 
prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt att arbeta med att skapa 
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en krigsorganisation och krigsplacering fortgår under 2021. För hälso- och sjukvårdens beredskap ligger fokus i 
överenskommelserna på att identifiera hur anpassning skall ske för att kunna omhänderta många skadade.  
 
Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god 
katastrofmedicinsk beredskap. Region Jönköpings län behöver bli mer robust och uthållig. Det gäller främst 
lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Den 
generella lagerhållningen behöver öka och beslut tas för hur lång tid utrustningen skall räcka vilket kommer att 
medföra ökade kostnader. Även Region Jönköpings läns lokaler behöver vara robusta och anpassade för de krav 
som ställs.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och skapa en krigsorganisation och 
krigsplacering 

• översyn av lagerhållning och lokaler för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och uthållighet  

Tandvård  
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska förbättringsarbetet 
prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för kunskapsöverföring och 
utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten. 

Allmäntandvård barn och ungdomar 
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas när de lämnar 
den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års 
ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom en förändring i tandvårdslagen och regionernas ansvar för 
tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom att det generella 
statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra 
munhälsa på lika villkor.  
 
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett framgångsrikt systematiskt och 
aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa.  

Tandvård för personer med särskilda behov 
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 
patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt 
personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade. 
 
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) och 
nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård ges även till andra patientgrupper 
som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Den tandvård som här avses kan till exempel vara 
infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Regionerna ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat) 
som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (F-tandvård).  
 
Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det 
krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården och länets kommuner.  
 
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa grupper med 
långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av 
tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd.  
 
Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig 
tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet följs kontinuerligt.  

Specialisttandvård 
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens odontologiska 
institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för 
att öka allmäntandvårdens möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att 
specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker. 
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Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och drabbas av 
sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till 
specialisttandvården. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer 
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 
tjänster och processer.  
 
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet lärandet och 
förnyelse 
Strategi 6 – Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde 
skapas tillsammans   
 
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer liksom 
samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Region Jönköpings län är en av två internationella knutpunkter för 
forskning och utveckling av detta arbete under benämningen co-production. Utvecklings- och kvalitetsarbetet 
med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt 
utveckling. 
 
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och sjukvården ska 
utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. Det stimuleras 
genom att fokusera på systemförståelse, processförbättringar och resultat som skapar mer värde för kunden, 
genom stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag, samt genom en kultur med fokus på 
morgondagen.  
 
Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt. Lärande och 
förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att se möjligheter, pröva nya vägar och att 
vara lyhörd för idéer och förslag. En grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån 
invånare och patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det pågår 
utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden för att stödja och stimulera 
förbättringsarbetet. Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är långsiktigt och 
präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 
samverkan. En utmaning för verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre och snabbare 
sätt.  
 
En del i lärandeprocessen är att ta vara på synpunkter som framkommer från patienters klagomål mm genom att 
förändra rutiner och utveckla processer för att undvika eller minimera patienters lidande mm.    
 
En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens och där de gör 
mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att 
omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, 
tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. För att möta invånarnas 
behov krävs även ökad flexibilitet och effektiv planering men samtidigt ta hänsyn till medarbetarnas behov av att 
kunna påverka och underlätta sitt livspussel. Viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv 
verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK), dvs att 
medarbetarnas kompetenser tillvaratas. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

• Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK) 
• Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 
• Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 
• Erbjuda kompetensförnyelse för region och kommun i samverkan, med praktisk träning och teoretisk 

bas, ex genom Metodikum.  
• Gemensam processledarskapsutveckling - gemensam ledarutveckling kommun/region. 
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STRATEGISKT MÅL Professionell och förbättringskunskap  

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Antal forskarutbildade 
medarbetare  

Sammanställning hos 
Futurum  

Fler än 125 128 142 

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150 161 151 

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvård   
Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central del i en kunskapsorganisation och Region 
Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till 
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet. Detta har resulterat i att organisationen har många 
aktiva forskare och en mycket god vetenskaplig aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och 
attraktionskraft. De FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län stöder är till exempel medarbetares 
forskningsuppdrag, forskningstid, forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och 
forskarutbildning.  
 
Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen innebär ett ökat 
behov att stärka stödet till kliniska forskare och klinisk forskning. Under de senaste åren har också en klinisk 
prövningsenhet och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, Forum Sydost, etablerats och 
utvecklats positivt vilka bland annat bidrar till att fler kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik 
genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
I framtidens hälso- och sjukvård behövs ett ökat fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa 
teknologier. Samverkan i detta arbete görs i Sydöstra sjukvårdsregionen och beskrivs i den Life Science strategi 
för sjukvårdsregionen som antogs under 2018. 
 
Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras regionerna 
utifrån andelen invånare. Andelen för Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går 
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region Jönköpings län stöder i likhet med övriga 
sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning.  
 
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med Jönköping 
University och länets kommuner är en drivande aktör i utvecklingen av forskningsområdet förbättringsvetenskap 
(Improvement Science) och utbildning, vilket sätter Jönköpings län på både den nationella och internationella 
forskningskartan.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och kunskapsunderlag i 
arbetet med nära vård 

Tandvård  
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning sker inom 
specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, ortodonti, 
parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Hälsohögskolan har tillsammans med Region Jönköpings län ansökt om att få etablera en 
tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska forskningen 
behöver förstärkas. 
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Perspektiv: Medarbetare 

Involvera motiverade medarbetare 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och 
respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten 
och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling   
 
I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet medarbetare.  
Strategi 5 – Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse  

STRATEGISKT MÅL En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetenta och engagerade medarbetare 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Kostnad för 
bemanningsföretag  

Minska kostnaderna för 

bemanningsföretag 
-25% Nytt mått  -14% 

 
Region Jönköpings läns pågående arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, innebär 
också att personalstrukturen och kompetensförsörjningen behöver anpassas för att stötta en förflyttning av hälso- 
och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser 
tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.  
 
Kostnaden för hyrpersonal inom vården minskade under 2019 och är låga per invånare i jämförelse med många 
andra landsting/regioner. Arbetet i verksamheterna fortsätter för att nå en stabil och varaktig bemanning med 
egna medarbetare för den löpande verksamheten.  
 
Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste upprätthållas för att 
behålla en långsiktig och stabil utveckling. Verksamheternas anpassning till befintliga budgetramar fortsätter. 
 
En god arbetsmiljö är central för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i att kunna rekrytera nya och behålla 
medarbetare. En uttalad målsättning för Region Jönköpings Län är att vara bäst på förändringsarbete. En 
förutsättning för att göra detta framgångsrikt är att alla förändringsarbeten drivs tillsammans med medarbetarna. 
 
Det lokala ledarskapet och chefskapet på Region Jönköpings läns tre akutsjukhus, vårdcentraler och i övrig 
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar samt främja personalinflytande. Arbetet med 
att utveckla det lokala ledarskapet som påbörjades 2019 pausades under våren 2020 på grund av coronapandemin 
och har därefter återupptagits och under planperioden implementeras utredningens förslag. Sjukhusen ska 
tillsammans arbeta länsövergripande men samtidigt måste beslutsprocesser inom respektive sjukhus, som skär 
över områdesgränser, vara effektiva och stödja bra arbetsklimat bland medarbetarna.  
 
För att uppnå målet om jämlik hälsa och vård för alla medborgare i hela länet arbetar Region Jönköpings Län 
länsövergripande. Detta ledarskap måste samtidigt också vara nära alla medarbetare för att skapa bäst möjliga 
delaktighet och entusiasm 
 
Det råder brist på logopeder och detta ses över i syfte att öka stödet till patienter med dessa behov 
 
För patienten är förståelsen av det som framkommer i vårdmötet fundamental. Därför är språkkunskapen i 
svenska språket helt grundläggande för vårdens medarbetare som har patientkontakter. 
 
Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

• Fortsatt arbete för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet.  
• Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild primärvårdsinriktning, samt 

dietister som arbetar för primärvården. Förutsättningarna i primärvården förstärks genom detta. (budget 
förstärkning 2020) 

• Arbeta aktivt med kompetensutveckling, erbjuda utbildningsmöjligheter och forskningsmöjligheter för 
att attrahera och behålla medarbetare inom primärvården 
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• Omställningsåtgärder kommer att behövas under hela planperioden kopplade till förändringar i 
verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och utveckling. 

• Under 2021 arbetas fram en plan för hur fler logopeder kan rekryteras och knytas till den nära vården. 
 

Perspektiv: Ekonomi 

Leder för hållbarhet 
Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för 
hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet 
och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas 
och organisationens samlade kompetens och mångfald. 
 
  

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resu ltat 2019 
Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget --170,9 mnkr 17,1 mnkr 

 
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas och ges i 
samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas 
kostnadseffektivitet. Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste 
upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. Verksamheterna ska följa sina budgetramar. 
Målet om egenfinansiering av investeringar över en 10-årsperiod (2015-2025) gäller. 
 
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att kostnader på ett 
bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient (KPP) har 
införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.  
 
En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på kompetent personal och att 
investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar 
måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med jämförelser med övriga regioner. 
Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per invånare. 
 
Det är viktigt att våra ersättningssystem är utformade så att de stödjer den utveckling vi vill se av hälso- och 
sjukvårdsarbetet i regionen. 
 
Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då 
primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna omställning ska 
fortsätta.  
 
Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

• Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården. 
• Anpassa investeringsvolymen till målet om egenfinansiering  

Avgiftsnivåer  
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se samt i särskild 
bilaga till budgeten. 
 
Avgift för besök vid akutmottagning inom specialistsjukvården höjs till 500 kr från 2021-01-01   
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Digitala vårdmöten har ökat starkt under senaste åren och pandemin har ökat takten. Det är i linje med önskad 
ytterligare digitalisering. Eftersom digitalt vårdmöte kan ske med vårdpersonal var som helst i landet måste 
avgiften utformas så att den inte får negativa effekter på verksamheter i länet. Denna fråga har hög prioritet och 
bör utredas i närtid för att göra en översyn i syfte att hitta en struktur som gör att våra invånare inte väljer bort 
digitala besök hos våra verksamheter inom länet till förmån för externa aktörer utom länet. 
 
Under 2021 utreds avgifter avseende tvångsvård. 
 
Övriga patientavgifter är oförändrade under 2021. 
 

Investeringar inom folkhälsa och sjukvård  
Behov av investeringar i lokaler, utrustning och IT uppkommer av olika skäl. Huvuddelen av Region Jönköpings 
läns investeringar i utrustning avser återinvesteringar för att upprätthålla befintlig kapacitet i verksamheten. Med 
den tekniska utveckling som sker medför ofta även återinvestering i utrustning nya funktionaliteter och det 
förekommer att den nya utrustningen kräver ombyggnation eller annan anpassning av lokaler för att kunna 
installeras. Andra skäl till investeringsbehov är arbetsmiljökrav eller förändrade arbetssätt. 
 
Vid prioritering av vilka investeringar som ska genomföras ska alltid prövas om åtgärden stödjer förflyttningen 
till nära vård. Detta gäller såväl lokaler som utrustning och IT. Hur investeringen påverkar kommande 
driftkostnader är en viktig aspekt i prioriteringen. 
 
Målet om egenfinansiering av investeringar över en 10-årsperiod (2015-2025) gäller. 
 
 
VERKSAMHETSMÅTT 
Redovisade i tertial och årsbokslut 
 
(Denna sida ej med) 
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Stöd och service 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. 
 

 

INRIKTNING 
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 

servicefunktioner: 

 Upphandling samt utrustningsprojektering 

 Materialförsörjning 

 Läkemedelsförsörjning 

 Transporter 

 Administrativ service 

 Information och kommunikation 

 Hjälpmedelsservice 

 IT 

 Vårdnära service 

 Lokaler 

 Medicinteknisk service 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Sjukvårdsrådgivning 1177 

 Kontaktcenter 

 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 

utveckling och kostnadseffektiv verksamhet och hög kvalitet För att skapa utrymme för utveckling av välfärden 

krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.  

 

Vårdnära service 
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade 

kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är patientnära städning, 

måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet 

för rätt använd kompetens.  

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 

medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 

krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 

grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och 

innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet 

utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 

Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som 

produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt. 

 

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 

idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 

kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 

underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 

verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant. 

 

 



STÖD OCH SERVICE 

 

2 

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på: 

 offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

 effektiva inköp 

 en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

 en rättssäker offentlig upphandling 

 en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

 en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

 offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

 

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 

bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 

inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 

produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 

betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 

stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 

ska främjas.  

Måltidsverksamhet 
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 

hållbara förhållanden. Region Jönköpings län har under 2020 tagit fram en måltidspolicy som ska användas i den 

egna verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser.  

Lokalförsörjning 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 

kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 

Sjukvården har i dagsläget lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Det innebär att verksamheter som huserar i 

20 år gamla lokaler betalar samma kvadratmeterprishyra som de verksamheter som huserar i nyrenoverade och 

toppmoderna lokaler. Regionledningskontoret får i budget 2021 i uppdrag att se över internhyresmodellen för 

våra tre sjukhus i syfte att skapa en mer verklighetsanpassad hyresmodell.  

 

Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra regioner, Tekniska 

Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt 

Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga 

rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och 

att satsningen på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt 

och nationellt. Inomhusklimatet är en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. 

 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom 

de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att analysera hur kommande investeringsprojekt förhåller sig till den 

pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården samt hur dessa kan bidra till ökad samhällsekonomisk 

effektivitet. Analysen presenteras för regionstyrelsen under 2021 första kvartal och presenteras sedan uppdaterad 

årligen. Regionledningskontoret får också i uppdrag att genomföra en utredning som visar på olika alternativ för 

hur en ökad andel av vårduppdragen kan utföras i primärvården och hur de ekonomiska resurserna kan förflyttas.   

 

IT 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 

standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 

resurser.  

 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 

integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 
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system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 

oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 

Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 

verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden. 

 

Medarbetare ska ges möjligheter vara delaktiga i framtagning av nya IT-lösningar, både för att synliggöra 

dubbeldokumentation och för att lämna synpunkter på utformning, patientsäkerhet mm. Medarbetarnas 

synpunkter skall dokumenteras och tas hänsyn till i framtagande och införandeprocesser.  
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Finansiella rapporter  

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att Region Jönköpings län 
över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att 
Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 
genom skatteintäkter och statsbidrag.

RESULTATBUDGET 
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löneförändringar 

liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2021–2023 är baserade på Sveriges 

Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2020. 

(miljoner kronor) 

  Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens nettokostnad -11 445 -11 966 -12 519 -12 825 

Skatteintäkter 9 348 9 323 9 664 10 031 

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 433 3 253 3 325 3 232 

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 336 610 470 438 

Finansnetto 5 190 197 101 

Resultat 341 800 667 539 

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR) 
Det finansiella målet som sträcker sig över perioden 2015-2025. 

Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 samt scenario för 2024-2025 

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Scenario 
2024 

Scenario 
2025 

Summa 
2015-2025 

Verksamhetens resultat (före 
finansnetto) 

235 213 313 251 846 1 091 610 470 438 207 207 4 881 

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637 

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 1 049 943 918 689 692 9 518 

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -1 034 -941 -914 -687 -640 -9 012 

Framskjutna 
investeringar/reducering 
investeringar 

    
156 -156 

     
0 

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 322 15 2 4 2 52 505 

Kassaflöde 

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Den löpande verksamheten 
  

   

Årets resultat 1 196 341 800 667 539 

Avskrivningar 361 420 439 473 480 

Avsättningar (netto) 190 196 196 327 274 

Rörelsekapitalförändring -512 -217 -454 -560 -304 

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 235 740 981 907 989 

Investeringsverksamhet  -1 186 -1 322 -1 034 -941 -914 

Förändring långfristiga fordringar och skulder -22 -4 -3 -3 -3 

Förändring likvida medel – kassaflöde 
rörelseplaceringar 

27 -586 -56 -37 72 

* Enligt ny redovisningsprincip ingår enbart rörelseplaceringar i kassaflödesredovisningen 
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Balansbudget 
 

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Tillgångar 
  

   

Anläggningstillgångar 5 462 6 621 6 750 7 218 7 652 

Omsättningstillgångar 8 373 6 443 8 749 9 002 9 378 

– varav finansiella omsättningstillgångar 7 404 5 503 1 809 1 772 1 844 

Summa 13 835 13 064 15 499 16 220 17 030 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
 

 

   

Eget kapital 2 307 1 339 3 449 4 116 4 655 

Avsättningar (pensioner mm) 9 008 9 262 9 363 9 690 9 964 

Skulder 2 520 2 463 2 687 2 414 2 411 

Summa  13 835 13 064 15 499 16 220 17 030 

 
 
 

Finansiella nyckeltal 
 

procent Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 10,4 6,9 6,4 5,1 4,0 

Nettokostnadsförändring 2,3 5,0 4,6 4,6 2,4 

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning-förändring 7,8 6,7 6,7 3,3 2,1 

Soliditet 16,7 21 22,3 25,4 27,3 

 

 

FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISADE ENLIGT BLANDMODELLEN 

RESULTATBUDGET 
(miljoner kronor) 

  Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens nettokostnad -11 718 -12 241 -12 792 -13 098 

Skatteintäkter 9 348 9 323 9 664 10 031 

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 433 3 253 3 325 3 232 

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 63 335 197 165 

Finansnetto 117 267 263 216 

Resultat 180 602 460 381 
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Kassaflöde 
 

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Den löpande verksamheten 
  

   

Årets resultat 1 037 180 602 460 381 

Avskrivningar 361 420 439 473 480 

Avsättningar (netto) 349 357 394 534 432 

Rörelsekapitalförändring -512 -217 -454 -560 -304 

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 235 740 981 907 989 

Investeringsverksamhet  -1 186 -1 322 -1 034 -941 -914 

Förändring långfristiga fordringar och skulder -22 -4 -3 -3 -3 

Förändring likvida medel – kassaflöde 
rörelseplaceringar 

27 -586 -56 -37 72 

 

 

 

Balansbudget 
 

miljoner kronor Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Tillgångar 
  

   

Anläggningstillgångar 5 462 6 621 6 750 7 218 7 652 

Omsättningstillgångar 8 373 6 443 8 749 9 002 9 378 

– varav finansiella omsättningstillgångar 7 404 5 503 1 809 1 772 1 844 

Summa 13 835 13 064 15 499 16 220 17 030 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
 

 

   

Eget kapital 6 901 7 081 7 683 8 143 8 524 

Avsättningar (pensioner mm) 4 414 3 520 5 129 5 663 6 095 

Skulder 2 520 2 463 2 687 2 414 2 411 

Summa  13 835 13 064 15 499 16 220 17 030 

 
 
 
 
Finansiella nyckeltal 
 

procent Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 9,0 6,1 4,8 3,5 2,8 

Nettokostnadsförändring 5,5 4,9 4,5 4,5 2,4 

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -förändring 7,8 6,7 6,7 3,3 2,1 

Soliditet 49,9 51,5 49,6 50,2 50,1 
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2021  

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Beräkning av verksamhetens nettokostnad 
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2020 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Utgiftsförändringar i budgeten för 2021 finns 

specificerade i tabell x, sida xx. 

Generella och riktade statsbidrag 
Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. 

I budget 2021 har de riktade statsbidrag inom hälso- 

och sjukvården som är knutna till 

överenskommelser mellan SKR och staten räknats 

in. 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR - 
UTGIFTSOMRÅDEN 
Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 

att fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2021. Regionfullmäktige anvisar 

budget på nämndnivå med fördelning på 

utgiftsramar enligt tabell xx, sida xx. 

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera 
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2021. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

uppgår till 60 miljoner kronor. Det är en orimligt 

hög summa. Moderaterna omprioriterar 56 miljoner 

av dessa miljoner till förmån för lönesatsningar på  

personalen och låter 4 miljoner finnas kvar för 

eventuellt oförutsedda utgifter. 

 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 

anvisas för ökade lokalkostnader i 

anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 

fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 

kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 

till följd av större inventarieinvestering. 

Finansiering sker med utrymme för ökade 

avskrivningskostnader. 

Uppföljning 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-

rapporter från förvaltningen löpande följa 

verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti 

ska regionstyrelsen till regionfullmäktige 

återrapportera en delårsrapport med 

sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot 

de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 

helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen 

lämna årsredovisning till regionfullmäktige. 

 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 

återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 

fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 

uppdrag och utökningsramar. 
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Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 

övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 

med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 

oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 

samband med att delårsrapport per april respektive 

augusti i protokollet till ärendet bifoga en 

åtgärdsrapport över vilka åtgärder nämnden vidtagit 

eller avser att vidta i syfte att nå förbättrad 

måluppfyllelse. Med låg måluppfyllelse avses i 

första hand systemmätetal som vid mätningen visar 

rött, det vill säga inte är uppfyllt. Åtgärdsrapporten 

delges regionstyrelsen inför dess behandling av 

delårsrapporten. Nämndens ordförande redogör 

även muntligen för åtgärderna inför behandling i 

regionstyrelsen. 
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Budget 2021 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr 

  Budget 2020-09 Budget 2021 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 
  Utbildning -52,5 -52,3 

Kultur -162,4 -173,3 

Allmän regional utveckling -45,0 -48,2 

Politisk verksamhet -1,3 -1,3 

Summa -261,2 -275,2 

   Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 
  Trafik och infrastruktur -895,3 -923,0 

Övrig hälso- och sjukvård -86,8 -76,3 

Politisk verksamhet -1,8 -1,9 

Summa -983,9 -1 001,1 

   Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) 
  Primärvård -2103,4 -2 145,5 

Specialiserad somatisk vård  -6049,7 -6 200,7 

Specialiserad psykiatrisk vård -910,2 -955,5 

Tandvård -283,8 -291,4 

Övrig hälso- och sjukvård  -440,8 -453,0 

Politisk verksamhet -1,3 -1,3 

Medicinsk service -34,4 -46,3 

Summa -9 823,5 -10 093,7 

   Regionstyrelsen (RS) 
  Primärvård -57,9 -59,1 

Specialiserad somatisk vård -9,6 1,5 

Specialiserad psykiatrisk vård -10,7 -11,0 

Övrig hälso- och sjukvård -185,0 -437,3 

Allmän regional utveckling -19,1 -19,5 

Politisk verksamhet -64,2 -68,3 

Medicinsk service -1,0 -1,2 

Allmän service -165,1 -119,6 

Fastighetsförvaltning 40,1 22,2 

Internränta 97,6 98,1 

Summa -374,9 -594,4 

   Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) -0,2 -0,2 

   Patientnämnden (Politisk verksamhet) -1,2 -1,3 

   Verksamhetens nettokostnad -11 445 -11 966 

   Skatteintäkter och utjämning 11 781 12 576 

   Verksamhetens resultat (före finansnetto) 336 610 

   Finansnetto  5 190 

   Årets resultat 341 800 
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REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Budget för egna verksamhetsområden 
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i januari 2021 

fastställa budget per verksamhetsområde.(Normalt 

fattas beslutet i december.)  

 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 

en budget för de delar av styrelsens och nämndens 

utgiftsramar som inte fördelats till 

verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 

för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 

vilka verksamhetsuppdrag och budget 

konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi 
Ersättningsformer 
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några 

verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 

andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 

nämnder har att tillämpa följande former för 

fördelning av budget till verksamhetsområden (se 

tabell xx sida xx). 

 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

Anslag Annan ersättning 

Hälso- och sjukvård 

 

 
Vårdcentralerna Bra Liv  Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

Budgetram för psykiatri där anslagen till 
psykiatrin resp. BUP skall följa rikssnittet. 

Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi). 

Intäkter från köpande enheter 

Folktandvården Budgetram för vissa delar av  
specialisttandvården: 

 tandvård som inte kan finansieras 

 genom intäkter från patient och 

 försäkring. 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare 

 med flera. 

 

Budgetram för vissa delar av allmän- 

tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker 

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen. 

 

Barntandvårdspeng enligt fastställd 

nivå. 

 

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 

tandläkare och tandhygienister. 

Medicinsk vård Budgetram  

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Regional utveckling   

Utbildning och kultur Budgetram  

Länstrafiken Budgetram  

Övrigt   

Politisk verksamhet Budgetram  

Interna serviceverksamheter: 

IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd 
och service 

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter 
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För de verksamhetsområden som har intäkter från 

köpande enheter regleras prissättningen enligt 

fullmäktiges inriktning för stöd- och 

serviceverksamheter. 

Resultatbalansering 
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 

budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 

resultatsaldo. Samma princip gäller för de 

intäktsfinansierade serviceverksamheterna. 

 

För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

på verksamhetsområdesnivå i samband med 

behandling av årsredovisning 2020. För 

Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets 

nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande 

år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband 

med behandling av årsredovisning 2020. Om ett 

verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 

negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 

för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 

fastställs av respektive nämnd och delges 

regionstyrelsen. 

Tandvård 
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 

mycket från TLV:s (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 

inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 

den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 

förutsätter att prissättningen baseras på 

självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2021 med 

i genomsnitt xx procent. (2020: 1,7 procent).  

 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 

konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 

kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 

mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 

tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 

2021 är denna beräknad till xx miljoner kronor 

(2020: 21,1 miljoner kronor). 

 

Vuxentandvårdens utgiftsram på xx miljoner kronor 

(2020: 12,6 miljoner kronor) avser kostnader för 

läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader 

som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt 

ersättning för Folktandvården för vuxentandvårdens 

underskott vid tre underskottskliniker. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 

differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 

varierar i länet. Utgiftsramen för 

barntandvårdspengen 2021 uppgår till xxx miljoner 

kronor varav xx miljoner av dessa avser 

högkostnadsskydd barntandvård. Antalet 3-23-

åringar beräknas 2021 uppgå till xxxxx personer 

vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på 

xxxx kronor.  

 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 

barnhälsovård, förskola, grundskola och 

gymnasium ges en särskild ersättning på xx 

miljoner kronor (2020: 11,2 miljoner kronor).  

 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 

folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på xx miljoner 

kronor (2020: 5,4 miljoner kronor) för 

Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 

avseende utbildningsansvar, läkemedel, 

tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 

för underskottskliniker. 

 

Total utgiftsram barntandvård 2021: xxx miljoner 

kronor. 

 

Tandvård för personer med särskilda behov har 

2021 en budget på xxx miljoner kronor (2019: 33,3 

miljoner kronor). 

 

Specialisttandvårdens budget 2021 är xxx miljoner 

kronor (2020: 116,9 miljoner kronor). 

 

Det finns ett ersättningssystem för 

specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 

därtill kopplad ersättning för områdena: 

 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare med flera 

INVESTERINGAR 

Beslut och genomförande 
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 

investeringsram och budget utifrån målet om 

egenfinansiering över en period om 10 år. Den 

beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 

inventarier. 

 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 

där första året är en fastställd investeringsram och 

budget och år två till fem är en plan. 

Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 

investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 

lokaler. 

 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 

genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har 

att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av 

investeringar, tillse att investeringar som beslutas 

ryms inom beslutad investeringsram och budget 

samt beakta hur dessa påverkar kommande års 

investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska 
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ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 

fattar beslut om genomförande av en investering. 

Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 

hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras.  

Inventarier 
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 

ospecificerade investeringar och specificerade 

investeringar. Beslut om specificerade investeringar 

ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 

ospecificerade investeringar fattas i verksamheten. 

Ospecificerad investering 
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering 
> 2 miljoner kronor 

 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 

förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 

ospecificerade investeringar fördelas inom 

förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer 
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 

Befintlig standard betraktas som 

fastighetsunderhåll. 

 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 

åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 

prestanda betraktas som investering. Begränsade 

utgifter (lägre än 0,6 miljoner kronor) ska 

direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 

miljoner kronor fattas av regionstyrelsen. 

Uppföljning 
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 

2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 

från förvaltningen. För investeringar över 5 

miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 

regionfullmäktige upprätta en särskild 

slutredovisning. I slutredovisningen görs en 

avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

 

Tabell Investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025 

miljoner kronor Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Fastigheter om- och nybyggnation 658 618 498 372 375 

Övrigt, ej egen investering 238 290 380 50 0 

Inventarier 321 269 265 265 265 

      
TOTAL INVESTERINGSKALKYL 1 217 1 177 1 143 687 640 

- varav pågående/beslutade projekt 818 524 552 360 310 

- utrymme för nya beslut 216 417 362 327 330 

BERÄKNAD UTBETALNING 1 034 941 914 687 640 

 

 

 

 

AVGIFTER OCH PRISER 
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, 

tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i 

bilagor till Budget med verksamhetsplan 2021. 

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 

bilaga även på Region Jönköping läns webbplatser. 

Om behov uppstår att under året förändra avgifter 

ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige 

för beslut. Beslut om tillfälliga 

prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 

och folktandvård kan fattas av respektive nämnd.  

 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till 

beslut om budget 2021: 

 patientavgifter i hälso- och sjukvården 

 tandvårdstaxa folktandvården 

 egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

 regelbok – Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län 

 regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län 

 kollektivtrafikpriser 

 regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 principer för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
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Avgifter och regler (länk till webplats)  Sidnr (länk till dok)  

• Patientavgifter     (sid 3) 
 

• Grundläggande bestämmelser    (sid 4) 
 

• Patientavgifter vid remittering    (sid 5) 
 

• Betalning     (sid 6) 
 

• Högkostnadsskydd     (sid 7) 
 

• Patientavgifter och koder i Cosmic   (sid 9) 
 

• Förtydliganden om patientavgifter   (sid 15) 
 

• Patientavgifter/regelverk i slutenvård   (sid 24) 
(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm) 
  

• Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm)   (sid 27) 
 

• Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen)   (sid 30) 
 

• Journal- och röntgenkopior    (sid 32) 
 

• Vaccinationer     (sid 33) 
 

• Smittskydd     (sid 35) 
 

• Avgiftsfria besök och åtgärder    (sid 37) 
 

• Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 40) 
 

• Patientavgifter ögonsjukvård    (sid 41) 
 

• Patienter från andra länder    (sid 42) 
(asylsökande, tillståndslösa, turister,  
EU-medborgare, utlandssvenskar mm)  
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Patientavgifter 
Vårdtjänst (ett urval)  Avgift
Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut 
Specialistsjukvård exklusive akutmottagning 
Vård av utomlänspatient 
Hembesök, samt tillkommande patienter  
Sjukvårdande behandling  
Dagsjukvård  
Vaccinationer  
Bokade besök inför KBT via internet  
Mottagningsbesök på distans 
Vård ”på plats” av ambulanspersonal 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök 
 
(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök) 

250:-

Akutmottagning inom specialistsjukvården 500:-

 
Provtagning mellan besök 
Bentäthetsmätning 
Aortascreening 
Blodtryck 
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva 
Graviditetstest 
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel” 
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG 
Sjukintyg via telefon eller via nätet 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn 
Slutenvård/dygn 

100:-

 
Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut) 
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut) 
Frikort, mottagning 
Barnsjukvård 
Hembesök palliativ vård 
Kontrollbesök för organdonatorer 
Konsultbesök 
Smittskydd 
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi) 
Gynekologisk hälsokontroll 
Recept till barn 
Sjukintyg till tonåringar 
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre. 

Tolkning vid vårdbesök är avgiftsfri för nyanlända under första två åren. 
Därefter svarar patient för tolkkostnaden. Personer med funktionshinder är 
undantagna avgifter. 

0:-
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Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter 
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren. 

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras: 

• Omfattas personen av lagen om allmän försäkring? 
• Är det fråga om öppen vård? 
• Sker besöket på grund av sjukdom? 
• Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling? 

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift. 

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet. 

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring? 
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan. 
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Patientavgifter vid remittering 

  

• Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket. 

• Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria. 

• Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift. 
• Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 

läkarbesöket, tas ingen patientavgift. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas en patientavgift på 100 kronor. 

• Vid remittering utomläns betalar patienten den patientavgift som gäller i vårdlänet. 

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar patienten 
0 kronor. 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor. 

• Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare. 

Remiss från skolläkare 

Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab. och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad. 

Remiss från helt privata läkare 

För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab. och röntgen. 

Remiss från företagshälsovård 

Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab. och röntgen. 
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Betalning 
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan. 

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar:  

• Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus 
• Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö 
• Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov 
• Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen 
• Folktandvårdens kansli, Hermansvägen 

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler. 
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Högkostnadsskydd för öppenvård – 
eFrikort 
14 maj 2019 blev frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Patienten behöver 
inte längre använda sig av stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att de uppger 
sitt personnummer så känner systemet (eFrikort) av om frikortsgränsen är uppnådd eller om 
de ska betala och i så fall hur mycket. 
De som redan har ett frikort i pappersform får sina uppgifter automatiskt överflyttade till det 
nya systemet eFrikort. De som inte har frikort men har sparade kvitton eller ett påbörjat 
stämpelhäfte behöver få sina kvitton/besök registrerade i eFrikort. De tar med sina 
kvitton/stämpelhäfte vid nästa vårdbesök och ber personalen i receptionen om hjälp med 
registreringen. 
Besök gjorda hos vårdgivare inom Region Jönköpings län registreras automatiskt i eFrikort 
om vårdgivaren har Cosmic, T4 eller Paratus. Besöker patienten en privat vårdgivare eller 
region i annat län som inte är ansluten till eFrikort så sparar patienten kvittot och får 
besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar. Kvittot måste kontrolleras så att samma besök inte räknas mer än en gång 
(förslagsvis så noteras datum och signatur på det uppvisade kvittot). Har patienten frikort och 
ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län kan 
de be om en utskrift som visar att de har frikort eller hur mycket de har kvar att betala till 
högkostnadsgränsen för frikort. Detta kan skrivas ut av alla mottagningar och vårdcentraler 
som har tillgång till eFrikort. 

Allmänt 

Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra regioner. Frikort ska 
utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemregion. 
Patienten måste kunna uppvisa tidigare erlagda patientavgifter, annars debiteras hel 
patienavgift. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen 
samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av 
högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. eFrikort kan hantera personer med A-nr och 
medlemskap EU/EES/Konvention. 
För patienter bosatta i länet är högsta belopp för att få frikort för sjukvård 1 150 kronor. Ett 
frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos regionens 
vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt 
särskild lag. 
De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård bestäms av aktuellt prisbasbelopp 
(uträknat av Statistiska Central Byrån) Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad 
högstanivå. 

Grundläggande regler 

eFrikort gäller endast öppenvård. Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt 
följande regler: 

Kvalificerande belopp: 
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1 150 kronor 

Kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i alla regioner 
• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regioner enligt lag eller 

avtal 
• Receptförnyelse/telefonrecept 
• Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Patientavgift för mottagningsbesök på distans 
• Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal 

Inte kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift inom företagshälsovården 
• Patientavgift hos helt privata vårdgivare 
• Patientavgift som betalas av asylsökande 
• Patientavgift vid uteblivet besök 
• Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva 
• Slutenvårdsavgift på sjukhus 

Frikort gäller: 

• Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare (samt vid besök hos andra regioners 
vårdgivare) 

• Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 
avtal 

• Receptförnyelse/telefonrecept 
• Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Vid mottagningsbesök på distans 
• Vid vård på plats av ambulanspersonal 

Giltighetstid: 

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket. 

Frikortsbesök 

Vid besök med frikort utfärdas eventuellt sjukvårdskvitto på 0 kronor . 

Frikort som anställningsförmån 

Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
regionsanställda m.fl. har rätt till registrering i eFrikort. 
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic 
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering. 

Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgiftsregistreringar 
2020 

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift  Beskrivning 

100 Läkarbesök, primärvård 250:- 

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter. 
Gäller patienter upp till 85 år. 

  

110 Läkarbesök, specialistvård 250:- 

Länssjukvård, närakut, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- 
och helgdag. Avgift 500 kr för besök 
på sjukhusakut. 
Gäller även vid hembesök 

Inkl patient med EU-kort. 
Dagsjukvård läkare. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

120 Läkarbesök, remiss 0:- 

Första remissbesök till 
specialistläkare gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande 

140 
Läkarbesök, personer från andra 
länder 

2.275:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

150 
Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 

600:- 
Utlandssvenskar från länder utan 
konvention. 

160 
Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 

250:- 
Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
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gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

170 
Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 

250:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

200 Sjukvårdande behandling 250:- 

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök. 
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:- 

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

210 
Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 

25:- 
Asylsökande 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

230 
Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 

760:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

240 Provtagning 100:- 

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning. 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

250 
Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 

600:- 
Utlandssvenskar från länder utan 
konvention 

OBS! 

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift 
väljas i kassan, inte avgiftsfritt 
besök 

0:- 

Mottagning läkare, frikort. 
Dagsjukvård, läkare, frikort. 
Mottagning annan än läkare, frikort. 
Dagsjukvård annan än läkare, frikort. 
Recept, frikort. 
Sjukintyg, frikort. 

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:- 
Fri barnsjukvård. 
Hembesök av läkare i palliativ vård. 
Kontrollbesök för organdonatorer. 
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Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift. 

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14. 

306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- 
Alla enheter, länssjukvård och 
primärvård 

307 
Provtagning, remiss från 
primärvården 

0:- Provtagning 

310 
Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt 

0:- 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift. 
Gästdialys. 

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd. 

330 
Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 

0:- Smittskydd. 

340 
Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 

0:- 
Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

350 
Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 

0:- 
Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

360 
Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 

0:- 
Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

430 
Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 

0:- 
Denna kod kombineras med avgift 
bland varor i Cosmic. 

440 Varuförsäljning 0:- 
Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök. 

450 
Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 

0:- 

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr 

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m. 

600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid. 

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll 

610 
Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn 

100:- 
Avgift vid uteblivet besök, läkare, 
annan personal, barn 

610 
Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn, tolk 

410:- 
Avgift vid uteblivet besök, läkare, 
annan personal, barn, tolk 

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:- Avgift vid ej meddelat återbud, 
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läkare, tolk. 
Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
personal. 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare. 
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud 

25:- Se ovan. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 

335:- Se ovan 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, 
tolk 

560:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud 

50:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud, tolk 

360:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 

250:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 

560:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 

250:- Se ovan. 

610 
Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 

560:- Se ovan. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 

250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 

250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 

100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 

410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 

560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 

50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 

360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 
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sjukvårdande behandling 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling inkl tolk 

560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 

25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 
Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 

335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 

250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 
Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 

100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

613 
Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 

0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV 

250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 

100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 

560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 

50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 

360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 

250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 

560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 

100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk 

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 

25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl 

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

615 
Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 

0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

616 
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 

250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

616 
Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 

100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 
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617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

618 
Sent återbud inom 24 timmar, 
hälsovård 

100:- 
Gäller patienter som lämnar sent 
återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. 
Gäller fr.o.m. 2018-02-08. 

620 Receptförskrivning 100:- 

Recept   
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept. 
Recept som hämtas på mottagning. 
Recept som sänds hem, e-recept. 
Telefon-EKG, band-EKG. 
Remiss utfärdat efter telefonsamtal. 
Om både recept och sjukintyg 
utfärdas efter telefonsamtal, tas 
endast en avgift ut. 
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos. 
Recept , frikort. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

625 Recept, personer från andra länder 760:-   

630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring. 

640 Sjukintyg 100:- 
Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal. 
Sjukintyg frikort. 

650 Receptförskrivning, asyl 25:- 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-   

700 Övrigt 12.255:-

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl 
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*. 

  Varugrupper   

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.). 
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg. 
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning). 

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden. 

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden. 
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö 

Abort och sterilisering 

Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård. 

Amningsmottagning 

Besök gällande problem med amning är avgiftsfria. 

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel" 

Arbetsplatsbesök 

Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B (exkl moms) per besök. Om intyg måste 
skrivas ska det momsbeläggas. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras patientavgift som vid övrig 
sjukvårdande behandling. 

Blodgruppering 

Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, intygstaxa B (inkl moms). 

Dagsjukvård 

För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi, geriatriskt rehabilitering) betalar patienten vanlig 
patientavgift. 

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och 
sjukvårdspersonal som medverkar i vården av patienten. 

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt. 

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift. 

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost. 

Distansbesök (mottagningsbesök på distans) 
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Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst. 

Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande. 

Om distansbesöket sker via vanlig analog telefon (ingen e-tjänst) ska patienten inte betala 
patientavgift. 

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos) 

Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut. 

Drogtest, DNA-test 

Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden. 

Faderskapsprov 

Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande. 

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom 

Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver inte vara samma 
vårdgivare. 

Gruppbehandling 

Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar vanlig patientavgift 

Graviditetsdiabetes 

Besök som görs på grund av graviditetsdiabetes är avgiftsfria 
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Hembesök 

Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt. 
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor. 

Hjälpmedelsförskrivning  

Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår. 

Vid förskrivning betalar patienten vanlig patientavgift per behandlingstillfälle (sjukvårdande 
behandling). 

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt. 

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten). 

Hälsokontroll 

Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.) 

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning. 

Hälsovård 

Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras). 

Avgift vid hälsovård är inte frikortsgrundande. 

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras 

Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande: 

• Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC. 

• Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift. 
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• Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 
inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen. 

• Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten. 

Högriskskydd för levande donatorer 

Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen). 

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras. 

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen. 

Hörselskydd och musikproppar 

Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för själva 
avgjutningen av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. Tillverkning av 
eventuella skydd/proppar står kunden för själv. 

Kvarskrivna patienter 

En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sin gamla hemregion. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter behandlas 
som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste ha en 
betalningsförbindelse för. 

Regionen, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska inte debiteras vårdkostnaden. 

KBT via internet 

Patienten betalar ingen patientavgift för tillgång till behandlingspaketet. Patientavgift erläggs 
för inledande bedömningssamtal samt vid eventuellt avslutningssamtal, precis som vid 
vanliga bokade besök. Övriga kontakter under vårdprogrammet genererar ingen patentavgift.  

Konsultation 

Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda. 
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Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper 

Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria. 

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning 

Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift. 

 

 

Läkarbesök i äldreboende 

När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral. Om primärvårdsläkaren kallas till 
äldreboendet på annan tid gäller samma patientavgift. 

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård 

Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria. 

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas 

När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom. 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag 

Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje bokat besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, 
även när de av praktiska skäl samordnas samma dag. 

Lärcafé 

Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter och/eller 
närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa 
möjliga livskvalitet. Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, därför är 
deltagande i lärcaféer avgiftsfritt. 
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Momsbelagda tjänster 

Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex: 

• Rättsintyg 
• Intyg till försäkringsbolag 
• Intyg om hälsotillstånd 
• Körkortsintyg inkl drogintyg 
• Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering 
• Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan 
• Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd 
• Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 

höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc. 

Exempel på momsfria tjänster: 

• LVM-intyg 
• LVU-intyg 

Nyförlöst med förlossningsskada  

Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen 

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården 

Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket. 

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som 
normalt är avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom 
kvinnohälsovården. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande. 
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När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården 

Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation. 

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård utgår vanlig patientavgift. Samma 
avgift tas ut om besöket avser en inläggning eller operation. Detta gäller även patienter som 
har frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande 

När patienten inte får vård 

Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte. 

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift. 

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom. 

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom. 

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök 

När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik. 

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket. 
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Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).  

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov. 

Provtagning på familjemedlemmar 

Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt. 

Receptförskrivning 

Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök 

Remissbesök hos specialist- och primärvård 

Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning) 

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så betalar 
patienten avgift för nästa besök. 

Teambesök 

Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en vanlig patientavgift. 

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda bokade besök. Avgift tas ut för varje 
besök. 

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning. 

Transport av avlidna 

Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning. 

Regionen utför eller betalar transport 

• till sjukhus för obduktion som initierats av läkare 
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• vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat 
• vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör inte direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127). 

Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008. 

Vård på plats av ambulanspersonal 

För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för 
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de 
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. 
Avgiften är högkostnadsgrundande. 

Återbetalning vid väntetid 

Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket. 
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården 

Avgifter i slutenvård 

För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, betalar patienten 100 kr per påbörjad vårddag. 
Därefter betalar patienten 80 kr per vårddag. 

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.   

Barn 

Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa. 

För vilka dagar betalar patienten? 

Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid. 

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut. 

Högkostnadsskydd och sluten vård 

Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande. 

Patientgrupper med avgiftsfrihet 

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt  

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Öppenvårdsbesök för dessa personer är avgiftsfria.  

Rättspsykiatrisk vård 

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.   

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemregionen 
för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter debiteras patientavgift. 

Smittskyddslagen (2004:168)  
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom. Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan. 

Asylsökande 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård. 

Inskrivningsregler 

Gränsdragning - öppen eller sluten vård? 

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård. 

Rätt folkbokföringsadress och identitet 

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet. 

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt region efter avslutad vårdtid om det 
avser utomlänspatienter. Det är alltid patientens hemregion som har betalningsansvar för 
vården. Hemregion är den region där patienten är folkbokförd. 

Permissionsregler 

Betalning vid permissioner 

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift. 

Resdag 

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission. 

Permissionsdag 

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset. 
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Omfattning av permissionen 

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. 
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 

Anhörigförmåner 

När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen. 
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Intygsavgifter 
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg. 
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. 

Moms på intyg 

Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms. 

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling. 

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" 

Avgiftsfria intyg 

• Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 
enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria. 

• Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 
(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad. 

• Adoptionsintyg 
• Färdtjänstintyg 

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län. 

Intygsavgifter* A, B och C 
  Intyg Exkl moms Inkl moms 

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift. 

208:- 260:- 

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg 

656:- 820:- 

  

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 
kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg. 

1.024:- 1.280:- 

  Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim 

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner) 
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Intygsavgifter enligt författning 
Intyg Avgift 

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning 

Taxa med moms 

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908) 

Patientavgift 

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:- 

  

Körkortsintyg 
Intyg Exkl moms Inkl moms 

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas 
patientavgift ut för besöket. 

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk. 

0:-   

Intyg för behörighet till C- och D-körkort. 

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort 

656:- 820:- 

  

Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök. 

Taxa för kompletterande provtagningar utöver de 4-
6 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller 
(ej frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 

1.024:- 

  

1.280:- 

  

  

  

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 1.024:- 1.280:- 
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om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser. 

Om någon analys visar sig vara positiv och därför 
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får 
den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 
kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej 
frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 

Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C     

  
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper 

Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen). 

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket. 

Sjukskrivning 

Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team: 
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Avgifter för intyg och möten - 
sjukskrivningsprocessen 
Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg, intyg baserat på telefonsamtal kostar 
100 kr. Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften. 

Läkarutlåtande och intyg 

Läkarutlåtande  
Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande. 

  

- 

  

- 

*Detaljerat läkarutlåtande  (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland. 

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
region/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27). 

4.500:- 5.625:- 

Förfrågan (skriftligt) om  medicinskt läkarutlåtande från 
Arbetsförmedlingen eller förfrågan om läkarutlåtande från 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda Arvode tas ut. Faktura skickas 
till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver 
särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i
arvodet. 
 
OBS! Vid fakturering Arbetsförmedlingen ska det ärendenummer anges 
som står i förfrågningsunderlaget. Personnummer ska inte anges på 
underlaget. 

  

2.200:- 

  

2.750:- 
 

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskr ivning, förstadagsintyg) 

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C. 

Avstämningsmöte – när läkare medverkar 
Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 
gäller att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan. 
Patientavgift tas inte ut. 

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns. 

750:- 938:-
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Trepartsmöte med extern aktör - utan Försäkringskassan 
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och extern aktör, exempelvis arbetsgivare, 
arbetsförmedling eller socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att initiera och planera 
insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. 
Extern aktör kan initiera, dock inte kräva, ett trepartsmöte med vården.  

Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte ut. 

Rehabkoordinator 

Görs som en del av vård och behandling för att följa upp/planera insatser under 
sjukskrivningen exempelvis via kartläggande eller stödjande samtal.  
 
För bokade besök hos rehabkoordinator debiteras vanlig patientavgift. 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut. 

Arbetsplatsbesök 

Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B (exkl moms). 
Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då intygstaxa B (inkl moms) 
för besök + intyg. 
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras vanlig patientavgift som vid 
sjukvårdande behandling. 

PR-team® 

Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut. 

Se regler för teambesök ”patientavgifter i vården/förtydligande om patientavgifter” 
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Journal- och röntgenkopior 
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att: 

• Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med post. Det bör ske 
med rekommenderad post för att försäkra sig om att utskriften inte kommer till fel 
person, det finns dock inget lagkrav som stödjer att de måste rekommenderas. 

• Se hela regelverket om utlämnande av patientuppgifter i regionens 
dokumentationshandbok. 

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen. 

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar. 

Kostnad 

• 1-9 kopior: 0:- 
• 10 kopior: 50:- 
• Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st 
• Röntgenfilm på CD-skiva: 300:- 
• Kopia av ljudband: 120:-/st 
• Kopia av video/DVD: 600:-/st 
• Ultraljudsbild: 50:-/st 

Exempel: 
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:- 

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura. 

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen. 

Avgiftsfria journalkopior 

Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen. 

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal. 

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos regionssansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet. 
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Vaccinationer 
Patienten betalar vanlig patientavgift + vaccinpris hos både primärvård och specialistläkare. 
Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta gäller även icke länsbor och 
asylsökande. För ej folkbokförda utlänningar/turister gäller debitering enligt fasta prislistan: 
sjukvårdande behandling + vaccinpris. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande. 
Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
också betala vanlig patientavgift. 
Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med hälsoundersökning 
är avgiftsfria. 
Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt prislista + patientavgift även för barn. 
För aktuella vaccinpriser se 1177: https://www.1177.se/jonkopings-lan/sa-fungerar-
varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-jonkopings-lan/  

Vaccinpriser 

Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin. 

Incidenter med risk för blodsmitta 

Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker 

Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21. 
  
Pneumokockvaccinet enligt gällande föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i 
vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år. 

Gratis vaccination av barn med särskild risk 

Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B. 

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt. 
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Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker. 
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML) 
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för att förebygga att ingen avbryter 
behandlingen för tidigt.  Det tas inte ut några patientavgifter för provtagning, undersökning, 
vård, behandling och läkemedel avseende smittsamma sjukdomar som lyder under 
smittskyddslagen (SmL 2004:168 7 kap 2§). Det är endast de besök som läkare bedömer 
minska risken för smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För efterföljande 
kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder som avser att följa upp huruvida patienten 
fortfarande smittar och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som getts. För 
behandling av komplikationer betalas vanlig patientavgift. Kostnadsfrihet för läkemedel gäller 
de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen.  
Slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska fortfarande betalas av patienten. 
Detta gäller för personer som är inskriven i svensk försäkringskassa, asylsökande, personer 
som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd, EU-medborgare och utländska patienter.  
 För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift. 
Se mer info på infektionsavd hemsida ”kostnadsfria besök”: 
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=20806#copy  

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen 

Allmänfarliga sjukdomar 

•Campylobacterinfektion 
•Coronavirus 
•Difteri 
•Ebola 
•Enterohemorragisk E.coli (EHEC) 
•Fågelinfluensa (H5N1) 
•Giardiainfektion 
•Gonorré 
•Hepatit A, B, C, D, E 
•Hivinfektion 
•HTLV I eller II 
•Klamydiainfektion 
•Kolera 
•Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 
•Mjältbrand 
•Paratyfoidfeber 
•Pest 
•Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 
•Polio 
•Rabies 
•Salmonellainfektion 
•Shigellainfektion 
•Smittkoppor 



 

37 
 

•Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) 
•Syfilis 
•Tuberkulos 
•Tyfoidfeber 
•Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber 
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Avgiftsfria besök och åtgärder 
Besök/åtgärd Kommentar 

Adoptionsintyg 
Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och eventuell lungröntgen. 

Amningsmottagning Besök gällande problem vid amning är avgiftsfria 

Anhållna, häktade eller 
intagna vid 
kriminalvårdsanstalt 

Öppenvårdsbesök (SFS 2010:611) 

Antabusbehandling   

Barn och ungdomar 

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande. 

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri. 

Barnhälsovård 
Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt. 

Barnmisshandel 
Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 2001:453) 

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt. 

Dialysbehandling   

Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer 

  

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall 
Färdtjänstintyg   

Förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog. 

Graviditetsdiabetes Besök gällande graviditetsdiabetes är avgiftsfria 

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018 

HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter 

(SFS 1993:332) 

Klinisk läkemedelsprövning   

Körkortsintyg vid sjukdom 

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs) 

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk. 
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Konsultbesök 
Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren. 

 
Kvinnohälsovård 

 
Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV 
  

Lärcaféer 
Deltagande i ett lärcafé bokas inte som ett vanligt vårdbesök, 
därför är deltagande i lärcaféer avgiftsfritt. 

 
Mammografi 
  

 
Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018 

Medicinhämtare/- 
Depotinjektioner 

Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel. 

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal för 
patienter i palliativ vård 

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande 
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp 
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig. 

Preventivmedels- och 
abortrådgivning. 
Insättning av spiral, 
P-spruta  

(SFS 2010:1218) 
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan. 

Tobaksavvänjning 
 Själva tobaksanvänjningen är avgiftsfri, eventuella recept 
debiteras som vanlig receptförskrivning. 

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin 

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling. 

Vård enligt smittskyddslag 

Det ska inte tas ut några patientavgifter för provtagning, 
undersökning, vård, behandling och läkemedel avseende 
smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Det 
är endast de besök som läkare bedömer minska risken för 
smittspridning som är avgiftsfria för patienten. För 
efterföljande kontrollbesök gäller kostnadsfrihet för åtgärder 
som avser att följa upp huruvida patienten fortfarande smittar 
och kan hantera de medicinska och praktiska åtgärder som 
getts. 

(ev. slutenvårdsavgift som tas ut för inneliggande vård ska 
dock fortfarande betalas av patienten) 

Vårdintyg för sluten 
psykiatrisk vård 

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Öppen sjukvård för 
regionanställda 

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig. 
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Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel). 

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen. 

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i 
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemlandstingets vårdinrättningar. 

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften. 

Öppen sjukvård för personer 
85 år och äldre 

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre. 

Övre luftvägsinfektion 

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har hen vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
inom fem dagar. 
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet. 
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Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård 
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019). 

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg. 

Sjukvårdstaxans regler gäller: 

• Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk. 
• Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet. 
• Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §. 
• Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder. 
• Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. 
• Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 
• Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs. 

  

Patientavgifter 
Vårdgivare Patientavgift 

Tandläkare inom allmäntandvård 250:- 

Tandläkare inom specialisttandvård 250:- 

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:- 

  

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande. 

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift. 

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt. 

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och ska 
registreras i eFrikort. Vid besök hos folktandvården registreras besöksavgiften automatiskt via 
T4. Privata vårdgivare som har avtal med eFrikort registrerar besöksavgiften i 
webbapplikationen. Privata vårdgivare som inte har avtal skriver ut kvitto till patienten som 
får besöksavgiften registrerad nästa gång de besöker någon av Region Jönköpings läns 
vårdmottagningar som har tillgång till eFrikort. 
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Patientavgifter ögonsjukvård 

Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och  
samma besökstillfälle 

Åtgärd  Avgift
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk. 

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion. 

  

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist 

Åtgärd  Avgift
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250
c. Fluo (röntgen) - ssk 250
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250
e. SLO - usk/ssk/optiker 250
f. Makulabesök - ssk/optiker 250

Som ovan i kombination med läkarbesök 

Åtgärd  Avgift
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”. 
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder 
 (fullständigt regelverk för rätten till vård för asylsökande och flyktingar finns här: 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/154b5110-cb34-4e27-9014-313479bedd17) 

Asylsökande 

Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. 

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor. 

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket. 

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna. 

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift. 

Vem är asylsökande? 

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort. 

Kortets nummer (dossiernr) anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat 
debiteringsunderlag. Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i 
Cosmic eller för privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Regionens 
Hus. 

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235). 

Patientavgifter för asylsökande inom primärvård 

Frikortsförmån gäller inte. 

Läkarbesök 50:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

Telefonrecept 25:- 
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Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård 

Vid första besök med remiss från primärvården: 

Läkarbesök 50:- 

Akuta remissbesök 0:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

Telefonrecept 25:- 

Tolk*   

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften. 

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare: 

Läkarbesök 50:- 

Sjukvårdande behandling 25:- 

  
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården: 

Akutmottagningen eller ambulans ”vård på plats” 250:- 

Läkarbesök  250:- 

Sjukvårdande behandling 250:- 

  

Sjukhusvård 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård). 

Debiteringsrutiner 

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem). 

Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort. 

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 

2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr 

Besök hos annan vårdgivare 785 kr* - 25 kr = 760 kr         

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
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debiteras regionen 

Tolk 415 kronor per tillfälle 

Hälsoundersökningar 
2.175 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) 
utförda under 2020 ** 

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

** Ersättning från migrationsverket regleras varje år 

Övriga flyktinggrupper 

Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande. 

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande. 

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor. 

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor. 

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård. 

 

EU/EES-länder 

EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike. 

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet/EUkort.  
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Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige. 

När vi debiterar Försäkringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. 
Det är sidan med "stjärncirkeln" som ska kopieras. Vid osäkerhet, ta kopia på båda sidor. Se 
länk hur EU-kortet ser ut i andra länder: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv . 

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan. 

EUmedborgare utan EU-kort 

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa". 

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och eventuellt få 
tillbaka sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort. 

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland. 

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 

Barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får 
diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. Däremot är det 
en annan fråga om alla barn ska ha rätt till avgiftsfri vård eller inte. 
Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention omfattas 
nationellt av samma rättigheter som länsbarn och följer barnhälsovårdens, skolhälsovårdens 
och folktandvårdens basprogram.   
Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa. 
Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller inte omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdkostnad enligt gällande 
prislista för utomlänsvård betalas. 
Gäller det övriga utländska medborgare som inte är folkbokförda, t.ex. turister som inte kan 
påvisa sin rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som 
vuxna enligt gällande prislista för utomlänsvård. 
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Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst. 

• Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder. 
• Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige 
• Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar 
• Adoptivbarn 
• Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa 

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning. 

Konventionsländer 

Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel. 

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen. 

Patienter från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett EU-kort, men i ansökan till 
Försäkringskassan måste det finnas med uppgifter på patientens namn och fullständiga adress 
i hemlandet samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare 

OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället. 

Algeriet 

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar vanlig 
patientavgift för ett akut öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och i primärvården. Patienten 
betalar vanlig slutenvårdsavgift för akut slutenvård. 
Resten enligt DRG-poäng faktureras 
försäkringskassan. Kopia på patientens id-handling 
medsändes till FK. 

Australien 

Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar vanlig patientavgift för 
ett akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar vanlig 
slutenvårdsavgift för akut slutenvård. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras försäkringskassan. Kopia av 
patientens id-handling medsändes till FK 

Israel 
Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
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betalar patienten vanlig slutenvårdsavgift. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK. 

Québec 

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar 
i Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( 
Vistelsetid max ett år). Resten enligt regionavtalet 
(öppen vård) och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen 
om studiestöd. 

Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Lettland, 
Kroatien, Lichtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike. 

(Storbritannien räknas fortfarande 
som ett EUland fram till årsskiftet 
2020/2021) 

 

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), 
eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller 
annat intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här. 

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten vanlig 
slutenvårdsavgift om hen innehar EU-kortet. Resten 
enligt DRG-poäng faktureras FK. 

Danmark, Finland, Island och Norge 

Patienten betalar vanlig patientavgift för ett 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. För akut slutenvård betalar patienten 
vanlig slutenvårdsavgift. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras Försäkringskassan.  

Krav: uppgifter om patientens namn och 
fullständiga adress i hemlandet samt en kopia på 
ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort) 
medsändes till FK 

Övriga länder 

Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 
kr* för sjukvårdande behandling. För akut slutenvård 
betalar patienten enligt DRG-prislista. 
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*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Reservnummer (A- respektive C-nr) 

Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(används när patienten inte kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-
241 41 41. På kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr 
(används när patienten kan identifiera sig) kan klinikerna själva erhålla och registrera i 
Cosmic. 

Utlandssvenskar - definition av utlandssvensk 

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård. 

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård.  

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass. 

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land 

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. De måste styrka sin rätt 
till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall gäller inte det svenska EU-kortet 
utan ett EU-kort som är utfärdat i det land som personen nu är folkbokförd i). 
Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad och kopia på EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har EU-kort måste hen betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård. 

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste hen betala fullt pris enligt regionprislistan. 

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land 

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. 

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land 

Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
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utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor. 

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet. 

Studerande i nordiska länder måste kunna lämna uppgifter på fullständig adress i hemlandet 
samt en kopia på ID-handling (ID, körkort, pass eller EU-kort). 

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland 

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas. 

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra 

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för 
den resterande kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES 

Patienten betalar som länsbor för akut sjukvård. Vårdregionen svarar för den resterande 
kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift). 

Denna rättighet gäller bara i den region där patienten var folkbokförd när hen flyttade från 
Sverige. Vårdregionen svarar för den resterande kostnaden. 

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 

Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor (vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden). 
Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk Försäkringskassa, och 
detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt texten ovan 
("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES"). 
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Studerande från EU/EES-land 

Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland. 

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden. 

Studerande från icke EU/EES-land 

Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillstånd sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt. 

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 

Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och 
detta kan även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar i så fall 
ersättning till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som 
inte är bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av 
arbetsgivaren men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Samordningsnummer behöver alltså 
inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll. 
Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen. 

Samordningsnummer 

Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnummer (ett måste för att personen t ex ska 
kunna betala skatt). Ett exempel på ett samordningsnummer kan vara följande: 19521075-
xxxx om personen är född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta 
fall 75). Samordningsnummer behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan 
måste kontaktas för att kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte. 
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor. Länets invånare 
ska få den vård de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver. Region 
Jönköpings län vill uppnå en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov.  

Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter framtidens hälso- och 
sjukvård. Huvuddelen av invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 
tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; 
främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället. 

 

Region Jönköpings läns strategi för nära vård är att ställa om hälso- och 
sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från 
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva.   

Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för 
sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen 
vårdkedja. 

För att ”Esther” ska få bästa möjliga vård utifrån sina behov stärks samverkan 
med kommunerna.  För en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län stödja 
invånaren i att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.   
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Region Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik 
och e-hälsa. Digitala vårdsbesök ska vara en naturlig del i utvecklingen av vården, 
och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala 
och fysiska kontakter. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval när de har 
behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn som 
samordnar invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Invånarna 
känner tilltro och upplever att de är trygga och säkra i sina kontakter med 
vårdcentralen.  

Vården ska bedrivas personcentrerad. I den personcentrerade vården ska andra 
behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. En viktig framgångsfaktor är den 
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där 
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och 
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa 
och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med 
vårdgivare.  

1.3 Vårdval i primärvård 
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).  

Fokusområden är: 

• stödja det hälsofrämjande arbetet, stärka invånarnas förmåga till egenvård 
och öka användandet av digitala verktyg för att möta välfärdsutmaningen 

• att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 
• kroniskt sjuka  

• samverkan 

Mål och grundläggande principer 
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

• invånarna väljer vårdgivare 
• ersättningen följer invånaren 

• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens 
• vården ges på lika villkor i hela länet 

• vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 
• vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

• stärka invånarnas förmåga till egenvård  
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2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att 

• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 

• systematiskt fördela arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens 
kompetens som främjar personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet 

• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 
kompetensutveckling 

• utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 
• stimulera mångfald av vårdgivare 

• delta aktivt i forskning och utveckling 
• handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

• ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 
• premiera goda kliniska resultat 
• premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

• vara patientsäker 
• ha hög tillgänglighet 

• stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 
• stimulera digitalisering och e-hälsa 
• säkerställa kostnadseffektiv vård 

• stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 

 

 

  



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-23 

13 
 

2. Allmänna villkor 

2.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 
Leverantören ska följa lagen gällande barnkonventionen och Region Jönköpings 
läns riktlinjer som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja 
verksamhetschefen att säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  

Leverantören ska: 

• Följa Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025. 
• Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa 

hur verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål 
enligt programmet. 

• Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara 
insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation 
och uppföljning av dessa. 

• Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om: 

• ändrade ägarförhållanden 
• överlåtelse av LOV-avtal till annan vårdenhet/leverantör 

• byte av marknadsnamn eller firma för verksamheten 
• byte av verksamhetschef 
• byte av medicinskt ledningsansvarig läkare 

• underleverantörer, konsulter och samverkanspartners 
• risk för kapacitetsbrist 
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Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till. 

Kunskapsstyrning 
God vård innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad, vilket i sin tur 
innebär att leverantören exempelvis ska använda nationella kvalitetsregister för att 
systematiskt förbättra sin verksamhet och tillämpa de nationella och lokala 
kunskaps- och beslutstöd som Region Jönköpings län anvisar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare har förutsättningar att: 

• använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte 
• följa upp och analysera patientmöten både på individnivå och på 

gruppnivå 

• snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap 
• identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten 

Marknadsföring och information till invånare 
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinje Marknadsföring av hälso- 
och sjukvård och tandvård, övriga riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt informera om att hela eller delar av verksamheten 
finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) 
om valfrihetssystem. 

Region Jönköpings läns symbol för vårdval används för att signalera vilka 
vårdenheter som är godkända och möjliga att välja. Symbolen ska användas på 
vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. 
Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, 
visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas. 

Leverantören förutsätts ha en egen webbplats/webbsida som 1177 Vårdguiden 
(1177.se) kan länka till och som i sin tur länkar tillbaka till 1177 Vårdguiden. 
Leverantören ska dessutom leverera kontaktuppgifter och administrera 
vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden. Leverantörens webbplats ska 
uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU direktiv 2016/2102. Om leverantören har 
verksamhet och utbud utanför LOV så ska informationen vara tydligt separerad. 
Detta innebär exempelvis behov av separata webbsidor för verksamhet inom LOV 
och verksamhet utanför LOV. 
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Leverantörens ska medverka i Region Jönköpings läns informationskampanjer.  

Patientens rättigheter  
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt 
Leverantören ska kunna erbjuda patienten ett patientkontrakt, som på ett 
sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov och preferenser, presenterar 
patientens individuella plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. 
Patientkontrakt synliggör det gemensamma ansvaret mellan patient och vård.  

• Överenskommelsen ska göra det tydligt vad patienten gör, med hjälp av 
sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.  

• Patienten ska veta sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt 
kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.  

• Patienten ska känna trygghet i en sammanhållen planering och vid behov 
få stöd och hjälp med samordning av fast vårdkontakt. 

 Överenskommelser och nästa steg dokumenteras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.  

Fast vårdkontakt 

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet.  
I Region Jönköpings län är det leverantörens Vårdsamordnare som innehar 
uppdraget att vara den fasta vårdkontakten när individen behöver det.  
 
Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna vårdens insatser, 
informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer 
inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och 
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sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda 
myndigheter som t.ex. Försäkringskassan. Fast vårdkontakt ansvarar för att den 
individuella planen är aktuell och uppdaterad.   

Fast vårdkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin. 

Fast läkarkontakt  

Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt på vårdcentralen. Den fasta 
läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, om möjligt ställa diagnos 
och se till att patienten får den medicinska vård som hans eller hennes tillstånd 
fordrar eller att andra relevanta åtgärder vidtas. I ansvaret ingår även att vägleda 
patienten i hans eller hennes kontakter med övrig hälso- och sjukvård och i 
förekommande fall samordna de undersöknings- och behandlingsåtgärder som 
vidtas. 

Fast läkarkontakt registreras i Cosmic enligt gällande rutin.  

Klagomål  
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti  
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  
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Patientsäkerhet 
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet, exempelvis: 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
• Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (HSLF-FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 
i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 
av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 
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Samverkan 
Vårdgivare, huvudmän och andra aktörer 
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling, uppföljning av verksamheten och kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Patientråd 
Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 
Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  

Medicinsk programgrupp primärvård 
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av primärvården i Jönköpings län.  

Programgruppen har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att: 

• följa primärvårdens resultat  

• föreslå uppdragsförändringar 
• initiera och fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 
• fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan 
• samverka med andra programgrupper inom Region Jönköpings län 

• samverka med programområden och samverkansgrupper inom sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Programgruppen består av representanter för leverantörer i privat och offentlig 
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet, som leder och samordnar 
gruppens arbete. 

Under avtalsperioden kan så väl organisation som uppdrag komma att ändras för 
regionens medicinska programgrupper. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 
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Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.  

2.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral  
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren är 
fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst i Sverige oavsett om individen är 
listad på aktuell vårdcentral eller inte. Invånaren åtar sig dock att i första hand 
vända sig till den valda vårdcentralen och medger att Region Jönköpings län ger 
ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen. Invånaren kan när som helst 
välja att lista sig på en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer 
vårdcentral, inte enskilda medarbetare. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 
år väljer vårdnadshavaren. Barn och vårdnadshavare kan välja olika vårdcentraler. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Region 
Jönköpings län godkänner endast omval genomförda via 1177 Vårdguidens e-
tjänster och via Region Jönköpings läns pappersblankett med fysisk signering. 
Ansvaret för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet 
registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 
Invånare med skyddade personuppgifter kan inte lista sig på en vårdcentral. För 
dessa invånare gäller samma rätt till vård som listade invånare.    
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Personer som inte är folkbokförda i Sverige 
Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte lista sig på en vårdcentral. 
Dessa personer ska erbjudas vård enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för 
aktuell patientgrupp. 

Anmälan av kapacitetsbrist 
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 
vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 
vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

2.3 Ansvar och skyldigheter 

Kris och katastrofmedicinsk beredskap 
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris och katastrofmedicinsk 
beredskap. 

Särskild händelse definieras av socialstyrelsen som en händelse som är så 
omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på 
särskilt sätt. Exempel på särskilda händelser är olyckor med flera skadade, 
bränder, spridning av farliga ämnen, utbrott av allvarlig smitta, störningar i IT 
funktioner, el eller vattenförsörjning samt händelser med psykosocial påverkan på 
samhället.  

Region Jönköpings läns Tjänsteman i beredskap (TiB) avgör om en händelse ska 
klassas som ”särskild händelse”. Vid en särskild händelse tillsätts en regional 
särskild sjukvårdsledning (RSSL). Vid särskild händelse ska leverantören följa 
Region Jönköpings läns direktiv från tjänsteman i beredskap eller regional 
särskild sjukvårdsledning.  

Leverantören ska kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov 
av krisstöd. 

Leverantören ska upprätta en plan för särskild händelse enligt Region Jönköpings 
länsriktlinjer och framtagna mall. Planen ska innehålla larmrutiner, 
telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen på jourtid 
samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska regelbundet 
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och vid behov uppdateras. Planen ska på anmodan kunna uppvisas för Region 
Jönköpings län. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (POSOM). 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 
bedrivas även i kritiska lägen.  

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplacerade på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
leverantörens verksamhetschef.  

Dödsfall utanför sjukhus 
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 
läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 
läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsprodukter  
Leverantören ska individuellt bedöma och förskriva hjälpmedel.  

Inom diabetes, inkontinens samt nutrition ska leverantören bedöma och förskriva 
hjälpmedel och förbrukningsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, 
gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och 
anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.  

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 
förskrivningen om inget annat avtalats vid överrapporteringen. Överrapportering 
och uppföljning ska ske enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, gällande avtal 
och överenskommelser.  

Samtliga nya förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning 
(webbutbildning). Förskrivande sjuksköterskor av inkontinens- och 
nutritionsprodukter ska ha gått regional utbildning för förskrivare som erbjuds via 
Hjälpmedelscentralen. Innan nya förskrivare kan påbörja denna utbildning 
behöver de genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning enligt ovan.  



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-23 

22 
 

Leverantören ska använda hjälpmedelscentralens upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. 

Förbrukningsmaterial via Länsförsörjning 

Leverantören erbjuds att köpa förbrukningsmaterial från Länsförsörjning.  

Insyn 
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 
läns IT-stöd. 

Läkemedel 
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 
läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ska även följa Region Jönköpings läns riktlinje av leveranser och 
förvaring av läkemedel. 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet. 
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Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan 
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och 
principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa Region Jönköpings 
läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom läkemedelsområdet”. 

Leverantören ska genomföra läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs riktlinjer för 
ordination och hantering av läkemedel.  

Detta innebär bland annat att leverantören ska erbjuda patienter som är 75 år eller 
äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång. 
Leverantören ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem 
eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel läkemedelsgenomgång 

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 
ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Medicinsk service omfattar klinisk 
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 
mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 
transfusionsmedicin. 

Eventuella laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi ska 
vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Patientnära 
analysverksamhet innefattar provtagning, preanalys, analys eller postanalys som 
utförs av vårdpersonal.  

Kvalitetssäkrade laboratorier och övrig patientnära analysverksamhet i egen regi 
ska följa Regelverket för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin. 
Leverantören som i egen regi bedriver laboratorier och övrig patientnära 
analysverksamhet i egen regi ska utföra internrevision en gång per år enligt 
Regelverket för patientnära analysverksamhet.   
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Vårdcentralens närakut dagtid, vardagar, ska kunna utföra patientnära analyser så 
som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, Graviditetstest U-hCG 
under vårdcentralens hela öppettid.  

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer.  

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 
service. 

Medicinteknisk utrustning 
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget. 

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 
som behövs för uppdraget.  

Patientjournalen 
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 
förordningar.  

Patientjournalen omfattar ”Patientens väg genom vården” och innefattar moduler 
för remissflöde, planering/bokning, vårdkontaktregistrering, avgiftshantering, 
journaldokumentation, vårdplanering och läkemedel. Vårdinformationen hanteras 
i Cosmic och övriga komplementsystem och bygger på en fastställd struktur och 
standard för Region Jönköpings län. Fokus ligger på att rätt information ska finnas 
på rätt plats, i rätt tid, som underlag för rätt beslut – för att trygga patientsäkerhet 
och uppföljningsbarhet.  

Leverantören ska registrera diagnoser, KVÅ koder och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar. 

Leverantören ska ha utsedda superanvändare för Cosmics olika moduler. 
Superanvändarna ansvarar för intern utbildning och förankring av fastställda 
riktlinjer, manualer och rekommenderade arbetssätt samt ansvarar för kontakter 
med Folkhälsa och sjukvård i ärenden kring support, nyheter och utbildning. 
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Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 
personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 
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Patientskadeförsäkring 
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller enligt vad som framgår i patientskadelagen.   

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 
provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av 
exempelvis tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- 
och skärskador. 

Remisser 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 
behandlingsresor. 

Tolk 
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Efter två år i Sverige svarar patienten för 
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tolkkostnaden med undantag för personer med kognitivt funktionshinder. 
Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade och 
talskadade personer. 

Vårdhygien 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 
rutiner för MRB-screening. Leverantören ska registrera, följa upp och analysera 
vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Leverantören ska beakta möjligheten till rengöring och desinfektion av patientnära 
utrustning och inredning vid inköp. 

2.4 Arbetsgivaransvar  

Arbetsgivaransvar 
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 8.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 
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Meddelarfrihet och meddelarskydd 
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
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3. Vårdcentralens uppdrag 

3.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 
behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

• ge hälso- och sjukvård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk 
uppföljning utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns 
riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

• stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin 
hälsa genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt 
med invånarna 

• bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos 
alla som vänder sig till vårdcentralen 

• erbjuda vårdsamordnaren som fast vårdkontakt om patienten begär det 
eller om det är nödvändigt för att tillgodose individens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 

• erbjuda patienten möjligheten att välja en fast läkarkontakt  

• samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl 
sammanhållen vårdkedja för de invånare som valt vårdcentralen. 

• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 

• utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 
sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 

• i varje patientmöte arbeta utifrån patientkontraktets delar; 
överenskommelse, sammanhållen planering, fast vårdkontakt och 
överenskommen tid. 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 
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3.2 Geografiskt närområde 
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 
med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

3.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 
Leverantören ska vara ansluten till de nationella tjänsterna, kontaktinformation 
och journalen via nätet som tillgängliggörs via 1177 Vårdguiden. 

Leverantören ska erbjuda följande e-tjänster via 1177 Vårdguiden. 
Invånaren/patienten ska få svar på sitt ärende inom en (1) arbetsdag. 

• Av- och omboka tid 
• Boka tid – Samtliga yrkeskategorier enligt ”Basutbud för 

webbtidbokning i primärvården” 
• Begär intyg 
• Fråga sjuksköterskan 
• Förnya hjälpmedel 
• Förnya recept 
• Kontakta mig 
• Synpunkter och klagomål på vården 

 

Leverantören ska ha tillgång till utbildad personal för att kunna erbjuda följande 
stöd- och behandlingsprogram eller motsvarande via 1177 Vårdguiden: 

• KBT-behandling mot stress, ångest, depression, oro och sömn 
• Livsbalansen – Stress och oro 
• Tobakshjälpen  
• Artrosskolan 

 

Leverantören ska erbjuda digitala vårdmöten i form av videobesök, digitala 
meddelanden (chat) via någon av Region Jönköpings läns appar/plattformar eller 
motsvarande. 
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Leverantören ska kunna genomföra samordnad vårdplanering via video i avtalad 
plattform enligt Region Jönköpings överenskommelse med länets kommuner. 

Telefon 
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin samt 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider.  

Den som ringer 08:00-16:59 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter 
klockan 17:00 ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen 
nästkommande vardag.   

Det ska finnas möjlighet att lämna återbud och förnya recept dygnet runt via 
röstbrevlåda.   

Öppettider 
Vårdcentralen ska vara öppen under vardagar mellan 08:00-17:00 året om med 
undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen ska vara öppen för fysiska 
besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov. Under 
öppettiden bedriver vårdcentralen närakut. 

Det är tillåtet att stänga en vårdcentral som mest nio timmar i veckan. Öppettiden 
för en vårdcentral får dock inte understiga 36 timmar i veckan. Om vårdcentralen 
är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna informeras och hänvisas till 
närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen samarbetar med. 
Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens uppdrag inklusive 
ansvaret för det geografiska närområdet.  

Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 
utökade öppettider. 

Filial  
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 
huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef för filialen också. 

Filialer får endast öppnas och bedrivas inom Region Jönköpings läns länsgränser. 

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet och är 
densamma som för huvudmottagningen. 
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Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 
i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial som är med i Region Jönköpings läns 
förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 
huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 
Jönköpings län. 

3.4 Närakut 

Vårdcentralens närakut 
Vårdcentralen bedriver närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök och utföra 
patientnära analyser så som P-CRP, P-Glukos, B-Hb, urinsticka, Strep A Test, 
Graviditetstest U-hCG.  

Gemensam närakut 
Leverantörerna inom vårdval Region Jönköpings län ansvarar tillsammans för tre 
gemensamma närakutmottagningar i länet. 

• Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 
• Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 
• Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 
Öppettider:  

• vardagar 17:00-22:00 med utringningstid från 16:30 
• lördag, söndag samt övrig helgdag 10:00-22:00 med utringningstid från 

08:00. 
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Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 
ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 
närakutmottagningarna ansvarar bland annat för gemensamma arbetssätt och 
rutiner, schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog 
med vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetsparter. 

Utöver bemanning av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. Läkare i beredskap ska 
kunna tjänstgöra på gemensam närakut vid behov. 

3.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 
ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 
och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 
sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 
Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 
alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 
genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad matrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 
(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 
opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  
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Hälsosamtal 
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta omr åden - 
tilläggsuppdrag  
Arbetet är ett utökat uppdrag att målmedvetet och strukturerat arbeta i utsatta 
områden och/eller befolkningsgrupper som har störst behov utifrån exempelvis 
socioekonomiska förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och social ohälsa. 
Detta ska ske i samverkan med kommunen, civilsamhället och andra aktörer i 
länet.  
 
Tilläggsuppdraget tilldelas leverantörer med en listad befolkning med hög CNI 
tyngd. 

3.6 Vårdsamordning 
Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med kroniska 
sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa behov, oavsett 
ålder, diagnos och boendeform. Leverantören ska ha namngivna medarbetare i 
funktionen som vårdsamordnare. Vårdsamordnaren innehar funktionen som fast 
vårdkontakt. Funktionen ska ha tid avsatt för uppdraget. 

Vårdsamordnarens uppdrag  
Vårdsamordnaren ska: 

• vara anträffbar på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 för 
patient, närstående och vårdpersonal för exempelvis rådgivning, 
tidsbokning och samordning av hälso- och sjukvård.  

• för de patienter som behöver eller begär det, vara fast vårdkontakt för 
att tillgodose invånarens behov av samordning, trygghet, kontinuitet 
och säkerhet. Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna 
vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter 
med andra relevanta personer inom hälso- och sjuk-vården och vara 
kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för 
socialtjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter 
som t.ex. Försäkringskassan 

• samordna vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, 
diagnos och boendeform, har behov av samordnad individuell 
planering och samordnad individuell plan (SIP).  
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• dokumentera och följa upp patientens samordnade individuella plan 
(SIP) och ansvarar för att den är aktuell och uppdaterad. 

• ha kännedom om vilka listade invånare som är inskrivna i hemsjukvård 
och i samråd med patientens fasta läkarkontakt och kommunens hälso- 
och sjukvård initiera invånarens behov av hälso- och sjukvård i 
hemmet.  

• samordna läkarbesök i hemmet tillsammans med kommunal hälso- och 
sjukvård. 

• utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 

• medverka i nätverksträffar och utbildning för vårdsamordnare 

3.7 Läkarmedverkan i hemmet 
Leverantören ska under vardagar 08:00-17:00 bemanna och avsätta tid för 
konsultation och läkarbesök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då 
det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet 
(se avsnitt 3.8 Läkare i beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akut läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Leverantören ska i samverkan med kommun stärka det tvärprofessionella 
samarbetet med fokus på gemensam planering på såväl en övergripande 
ledningsnivå, mellan kommun och vårdcentral, som ända ner till den direkta 
personcentrerade vården. Samverkan mellan kommun och vårdcentral ska vara 
välorganiserad med tydliga mötesplatser där närmare struktur och innehåll ska 
beslutas av båda parter. Att kontinuerligt tillsammans identifiera det gemensamma 
patientunderlagets behov är en förutsättning för proaktiv planering och insatser, 
vilket är prioriterat. 

Ordinärt boende  
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med kommunal hemsjukvård 
Leverantören ska under vardagar 8:00-17:00 bemanna och avsätta tid för 
konsultation och läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det 
eller då det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. Patienter 
som valt vårdenheten ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med 
läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 
patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 
definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 
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boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 
och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 
vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 
är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård i hemmet och initiera registrering i 
hemsjukvård i samråd med kommunal hemsjukvård. 

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 
Kommunen tecknar avtal om läkarmedverkan på korttidsplatser och särskilda 
boendeformer med valfri vårdcentral. Korttidsplats är en tillfällig boendeform 
som beviljas för en begränsad tid. Särskilda boendeformer är det gemensamma 
namnet för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre eller personer 
med funktionsnedsättning med stort behov av omsorg. Ansvaret definieras i 
”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i 
Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 
vårdcentralens geografiska närområde. 

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienters 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsbehov ska tillgodoses under planerad 
läkarmottagning. Frekvensen och tidsomfattningen på den planerade 
läkarmottagningen ska vara dimensionerad på ett sådant sätt att behovet av fysiska 
läkarbesök däremellan undviks. Vidare ska dessa patienter erhålla minst ett årligt 
läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov. I de fall 
patienten valt annan vårdcentral än den som kommunen tecknat avtal med 
gällande särskilt boende, ska patientens val av vårdgivare respekteras. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 
funktionsnedsättning där det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 
årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt läkarbesök vid behov.   

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal med kommunen där korttidsboende ingår har ansvarar för 
alla patienter under deras vistelse på korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral 
patienten valt. Patientens vårdkedja säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen 
med ansvar för korttidsboendet och vårdcentralen som patienten valt. 
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Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 
läkarkompetens. 

3.8 Läkare i beredskap  
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.  

Läkare ska under sin beredskapstjänstgöring ha tillgång till Cosmic (exempelvis 
via mobil lösning) för att kunna bedriva en god och säker vård.  

Läkare i beredskap ska: 

• ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd 

• göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det eller då det kan 
antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse. 

• efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta 
läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt 

• göra akuta vårdintygsbedömningar och utförda dödsbevis 

• vid behov tjänstgöra på gemensam närakut  

3.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 
registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 
vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal. 

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där 
vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör exempelvis kommunen. Patienter i palliativ vård 
med komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov 
kan remitteras enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta. 

3.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 
under avtalsperioden. 
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3.11 Psykisk hälsa  
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse kring samverkan gällande vård 
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköping”. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

Som en del i ett effektivt, personcentrerat arbete med psykisk ohälsa ska 
leverantören: 

• ha ett psykosocialt team som motsvarar listade invånares behov. Lämpliga 
kompetenser i teamet är kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, 
fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

• bedriva vårdsamordning enligt avsnitt 3.6 
Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med 
kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa 
behov, oavsett ålder, diagnos och boendeform.  
I vårdsamordnarens uppdrag ingår bland annat att samordna 
vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, diagnos och 
boendeform, har behov av samordnad individuell planering och 
samordnad individuell plan (SIP).  

• erbjuda patienten ett patientkontrakt enligt avsnitt 2.1 
Patientkontraktet ska på ett sammanhållet sätt, utifrån den enskildes behov 
och preferenser, presenterar patientens individuella plan med de 
aktiviteter och insatser som är planerade.  

Som en del i att främja vårdcentralens arbete med psykisk ohälsa: 

• har leverantören möjlighet att ansöka om särskild ersättning enligt avsnitt 
6.6 för PTP psykolog, utbildning i KBT samt utbildning av 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.  

• styr även regionens ersättnings modell utifrån ACG och CNI mot högre 
ersättning i kapiteringen utifrån större vårdtyngd, där psykiatriska 
diagnoser ingår men även utifrån sämre socioekonomiska förhållanden 
och hög ålder som också kan utgöra en risk för psykisk ohälsa. 

3.12 Rehabilitering 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och rutiner för 
försäkringsmedicin.  
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Leverantören ansvarar för att det finns kompetens inom försäkringsmedicinska 
kunskapsområdet och ska utveckla arbetssätt och rutiner för sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. Hälso- och sjukvården ska enligt Lagen om 
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297) erbjuda 
koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter där återgång till eller inträde i 
arbetslivet är eller kommer bli aktuellt. Namngiven rehabkoordinator ska finnas 
hos leverantören.  

Koordineringsinsatser ges efter behov och består av personligt stöd, intern 
samordning och samverkan med externa aktörer. En stor del av uppdraget riktar 
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 
ohälsa eller långvarig smärta. Koordineringsinsatserna ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Diagnosen är inte avgörande, inte heller 
vilken ersättning eller försörjning patienten har. Hälso- och sjukvården ansvarar 
inte för behov som ska tillgodoses av andra aktörer. 

Leverantören ska ge evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för 
långvarig smärta samt lindrig och medelsvår psykisk ohälsa i enlighet med Region 
Jönköpings län faktadokument, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga 
kunskap. Leverantören ska säkerställa en hög kvalitet för behandlings- och 
rehabiliteringsinsatserna.   

3.13 Habilitering 
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 
kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

3.14 Riskbruk, missbruk och beroende 
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 
län” och lokala överenskommelser. 

3.15 Vaccinationer 
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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3.16 Medicinsk fotvård 
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Medicinsk fotvård utgör hälso- och 
sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vid anlitande av 
underleverantör för medicinsk fotvård måste leverantören säkerställa att det finns 
adekvata remisshanteringsrutiner så att journalinformation som behövs för fortsatt 
god och säker vård (exempelvis fotografier, status, behandling) överförs till 
patientens journal. 

3.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 
flyktingar och migranter samt till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 
migranter samt för personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 

3.18 Utbildning och forskning 
Leverantören ska tillhandahålla: 

• praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 
grundskola  

• utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor  

• utbildningstjänstgöring för AT-, BT- (bastjänstgöring) och ST-läkare 
• praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 
och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt 
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 
lärandemålen. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser, lokaler och basal 
utrustning enligt gällande kursplaner och Region Jönköpings läns avtal med 
universitet och högskolor.  
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Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer målbeskrivningar för 
respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens. 
Handledarna ska följa gällande handledarinstruktioner och känna till lärandemålen 
för utbildningen. 

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 
tjänstgör. 

Bastjänstgöring (BT) för läkare 
Region Jönköpings läns organisation för BT (Futurum) samordnar BT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för BT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Socialstyrelsens regelverk är ännu inte fastställt. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 
hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 
län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen ska följa ST-konceptet i Region 
Jönköpings län, samt verksamhetslokala riktlinjer för ST i allmänmedicin 
framtagna av ST-studierektorsorganisationen på Futurum. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ansvarar studierektorerna, som leds av 
Futurum, bland annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats 
inför anställning av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt 
uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer ska leverantören ha minst två verksamma 
specialister inom allmänmedicin för uppdraget. En av dessa ska vara utsedd 
huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns 
handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin och 
minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 
avsnitt 2.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare.  
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Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen fr ån EU- eller EES-
land  
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 
Jönköpings län godkänna en längre period. 

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-
psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 
specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 
vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 
Anställningen ska vara tillsvidare.  

KBT – Kognitiv beteendeterapi 
Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 
medarbetare som ansökt och antagits till grundläggande utbildning i kognitiv 
beteendeterapi, KBT steg 1, 45/60 hp. Utbildningen ska motsvara de krav som 
ställs av Socialstyrelsen. 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län.  

Akademisk vårdcentral 
För att bli en akademisk vårdcentral ska man uppfylla krav enligt Region 
Jönköpings län. Leverantörer som är akademiska vårdcentraler ska tillsammans 
med Futurum arbeta mot en akademisering av hela primärvården med mål att 
uppnå Universitetssjukvårdsenhet. Akademiska vårdcentraler kommer 
regelbundet att utvärderas. Futurum i samråd med Primärvårdsenheten utser 
akademiska vårdcentraler. 

Forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig gru nd 
Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
och klinisk forskning som berör verksamheten.   
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Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 
klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för all klinisk forskning, 
inklusive klinisk läkemedelsprövning och annan uppdragsforskning. 

3.19 Systematiskt förbättringsarbete 
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 
Exempel på områden som hälsa- och sjukvårdssystemet just nu har i fokus är 
demografins betydelse, nära vård och kunskapsstyrning. Förbättringsarbeten bör i 
första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till nationella och lokala 
riktlinjer. 

För att sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma lärande; 

• ska leverantören årligen redovisa ett eget systematiskt förbättringsarbete 
med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, vid Region Jönköpings 
läns konferens Utvecklingskraft  

• främjas deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten med 
påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv, exempelvis Tillsammans-
projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala medicinska 
programområden. 

• främjas vårdcentralen till deltagande som pilotverksamhet i 
utvecklingsprojekt med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv 

• främjas vårdcentralen att bedriva utveckling och implementering av nya 
arbetssätt för kroniskt sjuka med stöd av befintliga och nya digitala 
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens 
egenvård och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.  

Resurs för utveckling av nära vård – personcentrera de och 
sammanhållna vårdförlopp  
Leverantören ska i funktionen ha en namngiven medarbetare som är kliniskt 
verksam på vårdcentralen. 
 
Uppdraget innebär att: 
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• stödja, leda och samordna vårdcentralens utveckling- och 
förbättringsarbete inom nära vård – personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp.  

• Individen ska representera primärvården i regionala förbättringsarbeten 
inom området. 

• Medverka i nätverksträffar och utbildning som erbjuds. 

4. Informationshantering och IT  

4.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT, 
telefoni och katalogtjänsten HSA.  

4.2 Informationssäkerhet 
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa policy och riktlinjer. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. 

4.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation. 

4.4 Verksamhetsdata 
Leverantören ska registrera vårdkontakter samt tillhörande vårddokumentation 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer i de system som Region Jönköpings län 
anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data 
för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. Leverantören ska följa 
Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- 
och åtgärdskoder. 
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Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd” samt utföra 
aktiviteter i enlighet med dokumentet.  

4.5 IT-system och infrastruktur 
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings län. Datorer och skrivare tillhandahålls av Region 
Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning 
anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem.  

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT-uppkoppling till utlagd 
mottagning och filial än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings 
län tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation (SITHS). Leverantören ansvarar för att användarna 
inte har tillgång till fler programvaror och system än nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 
tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 
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Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

4.6 Support och IT-konsulttjänster 
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören.  
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5. Rapportering och uppföljning 

5.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

5.2 Uppdragsuppföljning 
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 
innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
• vara patientfokuserad 
• vara effektiv 
• vara jämlik 
• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 8 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister och andra register 
Leverantören ska rapportera till: 

• PrimärvårdsKvalitet (när införandet är klart) 

• Nationella diabetesregistret (NDR) 
• Svenska Demensregistret (SveDem) 

• Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert), i 
förekommande fall där primärvården har det huvudsakliga hälso- och 
sjukvårdsansvaret. 

• Svenska Palliativregistret i förekommande fall där primärvården har det 
huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är 
överenskommet med annan aktör, exempelvis kommunen.  

• Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 
Artros (BOA)  

• Luftvägsregistret  

Kvalitetsregister som leverantören ska rapportera till kan komma att kompletteras 
under innevarande år. 

Leverantören bör rapportera till: 

• Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 

• Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 
• Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 

5.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning. 
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5.4 Fördjupad uppföljning 
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser. 

5.5 Revision 
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

5.6 Redovisning 
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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6. Ersättningsvillkor 

6.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på områdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 
eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 
invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 
retroaktivt fördelat via ACG och CNI under året. Vissa ersättningar kan vara 
villkorade av kommande uppdrag från Region Jönköpings län. Om inte uppdrag 
motsvarande avsatta medel kommer från Region Jönköpings län kan medlen 
fördelas via ACG och CNI under året.  

6.2 Ersättningsmodell 
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 
innehåller andra finansieringskällor. 
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer. 

För primärvårdsuppdrag som lämpar sig att centraliseras i Region Jönköpings län 
av kompetens- och effektivitetsskäl kan tilläggsuppdrag utlysas.   

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 
med en månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 
effekten av en månads eftersläp över årsskiften.  

6.3 Ersättning 2021 
 

Ersättning Totalbelopp 
tkr  

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 909 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 572 

Läkemedel 417 000 

Tolk 6 700 

Hälsosamtal 5 300 

Läkarbesök i hemmet  17 500 

Läkarmedverkan och samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvård 

15 000 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer 28 900 

Samordnad vårdplanering och vårdsamordning 22 700 

Resurs för utveckling av nära vård och personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

10 000 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Särskilt kostnadskrävande patienter 300 

Systematiskt förbättringsarbete 7 360 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 7 030 

Utveckling och implementering av arbetssätt kroniskt sjuka 3 000 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden 5 000 

ST-läkare 72 500 
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6.4 Patientrelaterad ersättning 
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)   
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 
vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Leverantören 
får inte bygga sitt listningsunderlag på utomlänsinvånare. Listade 
utomlänsinvånare får endast utgöra en mindre andel av listningsunderlaget. 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 5 000 

KBT-utbildning 1 000 

KUM 1 720 

Utökade öppettider 7 700 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 500 

Glesbygd 1 400 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 4 200 

Summa ersättningar 1 984 792 

Vårdval primärvård centrala kostnader/intäkter samt patientavgifter 75 660 

Budget Vårdval primärvård 1 909 132 
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Ersättningen grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 
månaderna. 

År 2021 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 075 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 
vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2021 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 237 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 
folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 
Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 
läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 
vårdcentralen med följande undantag: 

• Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 
• Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

• Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 
belastar under 2021 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 
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15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 
ålder.  

År 2021 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 69 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt  Ersättning per person, 
kr 

0-41 0,21 245 
42-53 0,53 618 
54-63 1 1 166 
64-70 1,53 1 784 
71-76 2,03 2 367 
77- 2,76 3 218 

 
Patientavgifter  
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 
ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Månadsvis sker avstämning mellan budgeterade patientintäkter och faktiskt utfall. 
Vid större avvikelser kan en justering av ersättning göras i proportion till ACG. 

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, exempelvis den som en 
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial  
Vårdcentralerna debiteras inte kostnader för diabetes- och inkontinenshjälpmedel 
samt medicinska behandlingshjälpmedel inklusive förbrukning (pumpar med 
tillbehör, tensapparat).  

Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
annan vårdcentral enligt avsnitt 6.7. 

Vård av patienter från andra regioner  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annan region, på 
samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 
läkemedelsersättningar. 
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Vård av övriga patienter folkbokförda i andra regioner ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 6.7 
• För digitala besök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemregion. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Underlag för utbetalning enligt Region Jönköpings läns riktlinjer (exempelvis 
kopia på giltigt EU-kort) ska skickas in till Region Jönköpings län. Saknas 
fullständigt underlag betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska registrering ske enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. I aktuella fall måste uppgifter om LMA-kortets dossiernummer framgå. 
Saknas detta betalas ingen ersättning ut.  

Hälsosamtal  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 3.5 med 900 kronor. 

Läkarbesök i hemmet 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 
avsnitt 3.7. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.  

Läkarmedverkan och samverkan med den kommunala häls o- och 
sjukvården 
Region Jönköpings län ersätter leverantören med 400 kronor per invånare för 
listade patienter äldre än 74 år. Ersättningen avser att garantera invånare inskrivna 
i hemsjukvården i ordinärt boende motsvarande resurser som boende i särskilt 
boende.  

Läkarmedverkan i särskilda boendeformer och korttid splatser  
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i särskilda boendeformer och 
korttidsplatser får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 
Ersättningen för permanentboendeplats är 7 000 kronor och för korttidsplats 
12 000 kronor per år.  
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Ersättningen är för uppdraget enligt avsnitt 3.7. För att erhålla den särskilda 
ersättningen för läkarmedverkan i hemmet på 3 000 kronor krävs att det föreligger 
ett akut medicinskt behov som inte kan hanteras på distans (exempelvis telefon 
eller digitalt) eller under planerad läkarmottagning på boendet. Det vill säga det 
ska finnas ett akut behov av ett fysiskt läkarbesök som inte kan anstå. 

Vårdsamordning 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 
och deltagande i SIP enligt avsnitt 3.6 och Region Jönköpings läns riktlinjer för 
upprättande av SIP. Ersättningen är 4 000 kronor per patient och 
vårdplaneringsprocess. Ersättning för deltagande i SIP innefattar hela samordnade 
vårdplaneringsprocessen, och inte enbart upprättandet av den samordnade 
individuella planen.  

Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning med 200 
kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Resurs för utveckling av nära vård och personcentre rade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Regionen ersätter leverantören med en grundersättning på 75 000 kr samt 19 kr 
per listad invånare och år. 

Rehabkoordinering 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 3.12. Ersättning utgår 
för rehabkoordinering samt för att vårdcentralen tagit fram rutiner för 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 
med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 
Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 
sjukvårdsmaterial.  

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  
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6.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 
                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län.  

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

• Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 

• Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 
• Ersättning för deltagande i pilot  
• Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 
I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 
utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 
kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 
Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner. 
Ersättningen ska inte ses som en heltäckande ersättning för uppdraget utan ett sätt 
att premiera och främja deltagande. 

Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

• Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 
längre period. 

• Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 
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2021 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 
med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 
administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 
göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 
ersättning som bestäms i förväg betalas ut från fall till fall. Ersättningen baseras 
på antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 
förväg.  

Utveckling och implementering av nya arbetssätt kro niskt sjuka 
Region Jönköpings län beviljar ersättning för utveckling och implementering av 
nya arbetssätt för kroniskt sjuka patienter med stöd av befintliga och nya digitala 
hjälpmedel. Framtagna arbetssätt och processer ska främja patientens egenvård 
och leda till ökad delaktighet och egenmakt för individen.  

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta omr åden - 
tilläggsuppdrag  
Region Jönköpings län tilldelar och ersätter sju leverantörer med högst CNI i 
kombination med antal listade CNI-tunga personer samt spridning av uppdraget i 
länsdelarna. Arbetet är ett utökat uppdrag och löper under tre år 2020-2023 och 
kommer därefter utvärderas.  

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 
nästa verksamhetsår.  

6.6 Särskild ersättning 

Utbildning 
ST-läkare  
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
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vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 
mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 
men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med upp till 12 månader. 
Exempel på särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där 
kompetensnivå inte motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan 
kommer behöva en längre genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som 
specialist i allmänmedicin. 

Leverantören får maximalt ersättning med 60 100 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST-läkaren tjänstgör. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  
Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 
som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 
med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-
läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 
Ersättning utgår under 2 år, vid särskilda skäl kan ersättningen förlängas med upp 
till 6 månader.  

PTP-psykolog 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för PTP-
psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 
central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 
psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 
samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 
års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 
heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 
heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 
Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för utbildningsplatser för 
specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska samt 
psykiatrisk vård.  

Leverantören kan få maximal ersättning med 40 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till distriktssköterska och 45 000 kronor per månad för 
specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska beräknat på heltidsstudier eller 
faktisk kostnad för heltidsstudier. 
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KBT-utbildning steg 1 
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för KBT 
Basutbildning (steg 1). Leverantören ansöker hos Region Jönköpings län om 
utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om fördelning. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 
Region Jönköpings län tecknar tilläggsuppdragsavtal med leverantörer för att 
bedriva klinisk undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 
2020. Särskild ersättning kommer utgå. 

Utökade öppettider   
Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 9 
timmar per dag 08:00-17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den utökade 
öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period och kommuniceras tydligt 
till invånarna. Region Jönköpings län ska i god tid meddelas utökade öppettider 
eller förändring av utökade öppettider. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  
Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 
läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 
ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Samordnare med ansvar för gemensam närakut 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut 
med 3,50 kronor per invånare och år och länsdel. 

Utlagd mottagning i glesbygd 
Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 
en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 
från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2021 är 200 000 kronor per ort 
och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 
på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 
som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 
viktiga områden i regionernas och kommunernas verksamhet. Villkoren för 
statsbidragen beslutas vanligen för ett eller två år i taget. 
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Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Modellerna för ersättning varierar. 

Momskompensation 
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 
med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

6.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 
Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 
och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 
vårdval vid vårdcentralen gör; 

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 
diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 
sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 
enligt samma prislista. 

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra regioner 
Leverantören får avdrag för besök för de som valt vårdcentralen när de får vård på 
primärvårdsnivå i andra regioner enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 
Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 
valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den besökta regionen 
fakturerar Region Jönköpings län. Den besökta regionen ska fakturera patientens 
hemregion senast sex månader efter besöket.  

Besök på annan vårdcentral Avdrag 
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* Ersättning inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd 
patientavgift tillfaller inte leverantören enligt avsnitt 6.4.  

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enli gt lagen om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårds nivå 
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 
som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.  

Avdrag för enstaka besök 
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 
vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

* Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 
personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 
Region Jönköpings län. 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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Kostnadsansvar för smittskydd 
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 
med smittspårning av exempelvis tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador. 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 
IT-utrustning.  

Leverantören debiteras en årlig kostnad för TeleQ som innefattar infrastruktur, 
licenser, samtalskostnader, eventuell hyra av telefoner. Leverantören får avropa 
TeleQ enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med tjänsteleverantören.  

6.8 Underlag för utbetalning 
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 
Jönköpings län måste det ske senast den åttonde i varje månad för att komma med 
i nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal.  
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7. Anvisningar för ansökan 

7.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. En leverantör kan ansöka om 
godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör. Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan 
tidigare godkända leverantörer. 

7.2 Ansökan och begärda handlingar 
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

• registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket). Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år. 

• intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

• verksamhetsbeskrivning 
• CV för verksamhetschef/vd  

• CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 
• giltigt intyg om ansvarsförsäkring  

• finansieringsplan 
• referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings län kan 
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 
ekonomiska förutsättningar. 
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För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 

Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

• kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 
• tidsperiod 
• kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet 

7.3 Offentlig handling 
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 
uppgift omfattas av sekretess. 

7.4 Frågor om ansökan 
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

7.5 Komplettering eller rättning av ansökan 
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 
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Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 

8. Villkor för godkännande 

8.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna. 

8.2 Ekonomiska förutsättningar 
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar. 

8.3 Verksamhetsförutsättningar 
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 



Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 2020-11-23 

67 
 

och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler. 

Leverantören ska ha de hjälpmedel som krävs för att förflytta besökande patienter 
på ett säkert sätt exempelvis personlyft, överflyttningsplattform eller liknande. 

Lokalisering 
Inom vårdval Region Jönköpings län är det inte tillåtet att öppna vårdcentraler, 
filialer eller andra former av utlagda mottagningar i andra län för att bedriva 
fysiska utomlänsbesök.  
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9. Beslut om godkännande 

9.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

• sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 

• sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

• sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden. 

9.2 Beslut om godkännande 
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 
inkommit till Region Jönköpings län. 

9.3 Ingående av avtal 
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

9.4 Verifiering inför driftstarten 
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

9.5 Återkallande av godkännande 
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

9.6 Överklagande 
Sökande som gör gällande att Region Jönköpings län brutit mot en bestämmelse i 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten 
i Jönköping. 

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den 
upphandlande myndighetens beslut. 

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen. Ansökan om rättelse ska ha kommit 
in till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten i Jönköping) inom tre veckor 
från det att underrättelse lämnats.  
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10. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem 

10.1 Avtalsparter 
Beställare: Region Jönköpings län 
Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  
Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

10.2 Avtalets omfattning 
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

10.3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 
sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

10.4 Kontaktpersoner 
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer>  

10.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax. 

10.6 Handlingars inbördes ordning 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 
följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. detta avtal med bilagor 
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 
4. förfrågningsunderlag med bilagor 
5. eventuella kompletteringar av ansökan 
6. leverantörens ansökan 

10.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

10.8 Ersättningsvillkor 
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 6 i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. 

10.9 Samarbetsformer  
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 
Region Jönköpings län.  

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 
tre godkända samarbetsformer:  

• överenskommelse inom samma vårdgivare 
• konsultavtal  

• underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 
verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

Om avtalet gäller utförande av hälso- och sjukvård inom LOV måste leverantören 
fått ett godkännande av Region Jönköpings län innan avtalet träder i kraft. 
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10.10 Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat. 

10.11 Skadestånd 
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande. 

10.12 Ändrade ägarförhållanden 
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

10.13 Överlåtelse 
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen. 

10.14 Ändringar i avtalet 
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

10.15 Brister och sanktioner 
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att: 

• Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist 

• Minska ersättningen, betalas ej ut senare 
• Ej betala ut ersättningen i sin helhet 

• Utkräva vite 
• Säga upp avtal enligt avsnitt 10.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

10.16 Tillämpning och tvister 
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

10.17 Konkurs 
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

• att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 
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• att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

• att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

10.18 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör. 

När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 
och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 
geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

10.19 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 
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Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd. 

10.20 Force majeure 
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

10.21 Efter avtalets upphörande 
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

10.22 Bilagor 

• Avtal om sammanhållen journalföring (bilaga 1) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 1 (bilaga 2) 
• Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal 2 (bilaga 3) 
• Avtal om informationsutlämning av HSA-information (bilaga 4) 
• Uppdragsavtal om spärrtjänst (bilaga 5) 

10.23 Underskrifter 
Jönköping <datum> <Ort, datum> 
Region Jönköpings län <Leverantör> 
<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 
<Titel> <Titel> 
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Sverigedemokraternas förslag till budget och 

verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 

Region Jönköpings län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Inledning  

  

Det svenska folkhemmet har byggts av generationer, våra föräldrar och deras förfäder. 

 

Folkhemmet och välfärdsystemen som bas handlar om solidaritet mellan människor. Detta vill vi 

bevara och skydda! Det är ett unikt samhällskontrakt som inte finns i andra delar av världen.  

 

Genom att anamma svenska normer, värderingar och gemensamt bidra till samhällskontraktet får 

vi en trygg och hållbar välfärd. Det moderna svenska folkhemmet!  

 

Principen ”Gör din plikt, kräv din rätt” är en vital del för att vårt välfärdsystem ska kunna finnas 

kvar. 

Befolkningsutvecklingen, med fortsatt hög migration anstränger välfärden. Våra synpunkter har 

oftast viftats bort. Nu börjar dock alltfler erkänna baksidorna. Från Sverigedemokraterna står vi 

fast vid att Svenska medborgare ska prioriteras i den skattefinansierade vården. 

  

Inom Region Jönköpings län arbetar vi för en primärvård med specialistkompetens och minskad 

administration. Samma vårdavgifter ska gälla för alla, migranter ska inte subventioneras.  

 

Varje vårdanställd har sina unika förutsättningar och ett eget livspussel att få ihop. Vårdpersonalen 

ska få den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och god arbetsmiljö.  

 

Vårdpersonal ska kompenseras för karensavdraget vid sjukskrivning och ska ha rätt att arbeta 

heltid såväl som deltid. 

 

 

Tillväxt och hög sysselsättning är de två viktigaste delarna inom Regional Utveckling. Riktiga 

jobb genererar skatteintäkter och är nödvändigt för att regionen ska kunna bibehålla en god välfärd 

till medborgarna. 

 

Vi delar inte uppfattningen att ökad befolkning per automatik är positivt för regionen. Istället bör 

regionen fokusera på minskad arbetslöshet genom att arbeta närmare med näringslivet och stötta 

dess behov. 

 

Kultur kan i stort liknas vid ett språk. Kulturen kan låna uttryck från andra kulturer. Uttryck kan 

tillkomma, försvinna eller ha lokala variationer. Vissa språk kan vara mer eller mindre lika 

varandra, men ofta är det tydligt att det är olika språk.  

 

Den svenska kulturen, vårt gemensamma arv, traditioner, värderingar och en stor mångfald av 

yttringar binder samman det svenska samhället. Vi vill vårda och bevara den svenska kulturen som 

är en liten del, unik, i den globala mångfalden. 

 

Regionens ekonomiska satsningar på kultur är till största delen musik och teater på Spira. Men 

kultur är så mycket mer, byggnadsvård, hembygdsföreningar, kulturhistoriska minnesmärken och 

en levande landsbygd. 

 

 

 

Sverigedemokraternas regiongrupp 
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att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De  

 

behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande  

 

 

 

 

 

 

ter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens  

framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensut- 

vecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt  

perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett  

sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och  

 

 

av varor och tjänster, som för administrativa processer. 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 

Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 

folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 

infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 

och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 

att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 

på nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom hela Region Jönköpings län 

arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i 

invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård 

och regional utveckling. 

 

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt 

och utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig 

utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna 

utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region 

Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Region Jönköpings län 

arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger 

utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, 

statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 

möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra 

hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Behov av och efterfrågan på hälso- och 

sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad 

efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även i de fall kostnaden 

för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kostnaderna för vård och 

omsorg. Samtidigt kan digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, 

minska behov av vård och därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare 

omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården 

ges i partnerskap med patienten och närstående.  

Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar som i Regionsamverkan 

Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.  

Budget 2021 med verksamhetsplan och flerårsplan för åren 2022–2023 har inriktningen att förverkliga visionen 

För ett bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov 

av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov 

av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl 

fungerande verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup 

förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region 

Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med 

utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. 

Övergripande ledningssystem 
Utgångspunkten för styrning av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar 

verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare. 

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och 

mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och utveckling inom Region Jönköpings läns olika 

verksamhetsområden. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Budgeten 

anger de prioriteringar som gjorts för de närmaste åren med utgångspunkt från de styrdokument som har en  
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längre tidshorisont. Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan verksamhet, 

förvaltning och politik. Som stöd i arbetet används mätetal och intern kontroll. 

Planer och program med ett något kortare tidsperspektiv, ungefär till år 2025 är Hållbarhetsprogram, 

Trafikförsörjningsprogram, RUS handlingsplaner, Kulturplan, Regional plan. På länsnivå finns ytterligare 

planer och program som beskriver den politiska ambitionen för länet de närmsta åren som Tillsammans för 

jämlik hälsa och vård, Livsmedelsstrategi, Skogsstrategi med flera. 

De 13 grundläggande värderingar som Region Jönköping haft som bas sedan 1990-talet har genom SIQ 

(Swedish Institute for Quality) konkretiserats ytterligare genom fem framgångsfaktorer som kännetecknar 

ledande organisationer. Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning och 

harmonierar med de fem perspektiven i BSC. Kopplingen mellan de grundläggande värderingarna och 

framgångsfaktorerna beskrivs nedan. 

 

Målbild 2030 
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.  

Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, program för 

hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom Region Jönköpings läns egen verksamhet och 

för andra program och planer som Region Jönköpings län är med och tar fram. 

Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom 

verksamheternas olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för 

systemmätetalen sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen 

följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat 

avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 

värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för 

medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande till 

andra. 

Bra folkhälsa 
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina 

liv och skattar hälsa och livskvalitet högt. 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och 

andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, Länsstyrelsen och högskola bedriver vi ett 

aktivt folkhälsoarbete. 
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God och nära vård 
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad 

gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en 

stark primärvård och tre akutsjukhus. 

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och 

personcentrerad.  

Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som 

ständig förbättring sker. 

Regional utveckling 
Visionen för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har bestämt 

sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till 

utvecklingen av ett hållbart län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, 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. Visionen och strategin ska bidra till att människor vill söka sig till länet och få 

dem att stanna. 

Medarbetare 
Region Jönköpings län är landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i 

välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för 

våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. 

Det innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt 

och kostnader. Detta i enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga 

utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet 

involverar och lär vi av dem vi är till för. Gamla arbetssätt och processer fasas systematiskt ut i samtliga 

verksamheter i takt med att nya införs 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och 

uthållig verksamhet. 

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att 

nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. 
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Planeringsförutsättningar och 

regiongemensamma inriktningar  
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 

förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 

hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 

mellan dessa områden är starka.  

 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 

individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 

mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 

likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 

med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 

socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2021 kommer, i de fall de är individbaserade, 

att redovisas könsuppdelat i årsredovisningen. I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 

20212025– finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en 

handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s 

hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete.  

 

Jämställdhet 
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 

samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 

för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv.  

Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om Region 

Jönköpings län är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att 

följa efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 

2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning. 

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige under 2021. 

Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 

organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag 

eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på 

sin arbetsplats.  

Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 

2021. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den 

egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är 

verksam. Inom området regional utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i 

riktning mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som 

kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska 

kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas. Det innefattar även ökad beredskap för att 

upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och fötryck. 
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Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/civilsamhället, 

samtidigt som ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte 

harmoniserar med Region Jönköpings läns policys och riktlinjer. 

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och 

åtgärdas. Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd. 

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella 

minoriteter i Sverige. Som nationell minoritet har man en långvarig språk- och kulturgemenskap och har rätt till 

skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Lagen (2009:724) beskriver vilka rättigheter 

som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena. Sedan årsskiftet 2017/2018 är 

även Region Jönköpings län finskt förvaltningsområde och arbetar med att kartlägga behov av åtgärder och stöd, 

samt ge möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem. 

Barnkonventionen 
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 

län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 

Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 

jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 

framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 

och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på.  

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020. Det 

övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska 

bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen 

är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet.  

Handlingsplanen har speciellt fokus på: 

• utbildning och fortbildning för personal  

• barnrättsombud i varje enskild verksamhet  

•  barn och ungas delaktighet  

•  barn som anhöriga. 

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 

barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 

sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län. 

Befolkningsbeskrivning 
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner. Den 31 

december 2019 hade länet 363 599 invånare, en ökning med 2 774 invånare jämfört med 2018. Under 2019 

ökande befolkningen i 10 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 337 

personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 445 

personer, den östra länsdelen med 5 191 personer och den södra länsdelen med 3 701 personer. 

Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 

65 år och äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket. 

Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,5 år 

längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet.  

Av länets befolkning har 23,8 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 

utrikes födda). Genomsnittet för riket är 25,5 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 

10,2 och 33,7 procent.  

I åldersgruppen 25-64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, 

mellan 10 och 22 procent. 
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Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,9 procent av befolkningen 20-64 år är sysselsatta (2018). 

Motsvarande siffra för riket är 79,5 procent. Fördelat på kön är siffran 85,1 procent för män och 80,6 procent för 

kvinnor. Motsvarande för riket är 80,8 procent för män och 78,1 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är 

förvärvsintensiteten 66,7 procent (riket 63,6 procent).  

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,7 procent i augusti 2020) än i 

riket (9,1 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 

18-24 år är siffran 10,9 procent i länet och 13,3 procent i riket (augusti 2020). Arbetslösheten har ökat jämfört 

med föregående år. 

Prognos över befolkningsutvecklingen 

Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 28 000 personer, från ca 367 000 år 2020 till 

drygt ca 395 000 år 2030. 

Prognosen för perioden 2020-2030 innebär att: 

folkmängden ökar med ca 28 000  

• antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med ca 1 700 

• antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med lite över 2 100antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år 

ökar med ca 1 900 

• antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med ca 12 900 personer 

• antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med ca 600. De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med ca  

9 000. 

Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden (antalet 0-19 år + 65 år -/20-64 år) från 0,82 till 0,84. 

Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den registrerade 

arbetskraften 18–24 år 

 

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2019 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2020. 

Befolkningens hälsa 
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och 

förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets 

kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och 
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sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt 

tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. 

För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 

kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Medellivslängden 

för både män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något högre än i riket. Insjuknandet i ischemisk 

hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar 

något (Socialstyrelsen). 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 

nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden. 

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 

Utgångspunkt tas även i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är 

hämtade från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och fetma 

bland länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för 

diagrammen. I bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper 

samt socioekonomiska grupper i jämförelse med riket.  

 

Perspektiv: Process och produktion 

All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 

fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 

arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

Bilden Region Jönköpings län som system visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. I mitten beskrivs 

de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna. Överst 

finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns processer som 

behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar; 

verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 

stödprocesserna beskrivs nedan. 
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Mål och tillitsbaserad styrning 
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 

och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 

och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större 

ansvar. 

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 

medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 

fullmäktige- och nämndnivå. 

Processorientering 
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 

förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 

och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 

göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 
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och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 

närmare målet.  

Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler 

 

 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 

målen och därmed visionen.  

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 

krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 

förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med 

ständiga förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån 

förändringsledning samt att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led. 

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 

spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 

PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 

förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 

länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 

omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

Digitalisering 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i 

landet bör arbeta med digitalisering finns beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, 

regional nivå samt för Region Jönköpings län som organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa 

och sjukvård i denna budget.  

Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som 

ger snabb och sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte 

rekrytera så många som behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför 

ålder på den svenska arbetsmarknaden. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner 

möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. 

För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid. 

(Källa: Strategi för utveckling i en digital tid, SKR) 
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Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem och att ta 

till vara på digitaliseringens möjligheter, enligt planen ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 

sjukvård”. Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige ska bli bäst 

i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av 

digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 

(RUS) och arbetas med i Digitaliseringsrådet för Region Jönköpings län. Källa: Digitaliseringsstrategi Region 

Jönköpings län antagen av Regionfullmäktige. Regionledningskontoret får i uppdrag att leda arbetet med att nå 

målet och under 2021 konkretiseras planen att uppnå målet. 

Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, 

medarbetares, chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet 

till dialog för invånarna, samnyttjande och samarbete med andra aktörer, verka för standardiserade lösningar, 

förändringsledning (ledarskap) i organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, 

digital kompetens hos medarbetare och chefer, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra 

aktörer. Digitala verktyg och processer är en väg att nyttja resurser optimalt. För att nå önskad effekt av 

digitaliseringen krävs samtidigt att mindre värdeskapande arbetssätt fasas ut.  

Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära 

vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är 

viktiga verktyg för att transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av 

förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt.  

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 

strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. 

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbetspartners och 

andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och tillgänglig och 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 

hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra i en stor 

organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings 

län. 

Säkerhet och beredskap 
Region Jönköpings läns arbete med säkerhet och beredskap ska utvecklas kontinuerligt under planperioden.  

Området omfattar allmän säkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet samt beredskapsfrågor d.v.s.  

krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd. En uppbyggnad pågår av det civila försvaret i Sverige där 

regionerna ansvarar för en viktig del. För detta avsätter regeringen via Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) medel och regionernas åtaganden beskrivs i överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) och staten genom MSB. SKR har även under 2019 och 2020 arbetat fram en skrift, Robust 

region, som ska fungera som stöd i regionernas arbete med det strategiska säkerhet- och beredskapsarbetet. 

Under planperioden kommer dessa två områden att vara högt prioriterade.  

Allmän säkerhet 

Region Jönköpings län bedriver ett systematiskt arbete för att förebygga och förhindra att regionens verksamhet 

och personal utsätts för brott eller brandolyckor. 

 

Hot och bråk inne på sjukhusen är oacceptabelt och därför behövs förebyggande kameraövervakning på de 

platser där det är befogat.  

 

Det kan handla om akutmottagningar, entréer, korridorer och ytor på sjukhusen som är särskilt utsatta där många 

vistas. 
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Genom att aktivt arbeta med det fysiska skyddet, utbildning för personalen, regelverk och rutiner skapas 

förutsättningar för att invånare, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i Region Jönköpings läns 

lokaler och verksamheter. 

Beredskapsfrågor, krisberedskap, civilt försvar 

Region Jönköpings län ansvarar för att planera för och hantera alltifrån dagliga störningar, till större olyckor och 

mer omfattande samhällsstörningar och ytterst krig. Det innebär att planeringen behöver dimensioneras utifrån 

hela hotskalan och en förmåga behöver byggas upp för att både kunna hantera vanligt förekommande incidenter 

i vardagen och så kallade särskilda händelser som inte inträffar lika ofta. Planeringen behöver också omfatta hur 

Region Jönköpings län tänker sig att motstå och hantera omfattande händelser med svåra konsekvenser, så 

kallade extraordinära händelser i fredstid, samt förbereda organisationen på att ställa om och vara en del av det 

civila försvaret vid höjd beredskap och krig. I samarbete med regionala aktörer och näringslivet behöver en 

robust beredskap säkerställas och den regionala försörjningsförmågan utökas. 

  
IT-säkerhet 

I takt med digitaliseringen blir IT-tjänster allt mer kritiska för att Region Jönköpings Läns verksamheter ska 

fungera. Samtidigt medför digitaliseringen ofrånkomligen risker och hot, och utgör en komplex 

säkerhetsutmaning. Ett väl fungerande IT-säkerhetsarbete är därför en förutsättning för att upprätthålla en 

ITmiljö med hög funktionalitet, tillgänglighet, kapacitet och stabilitet. 

Informationssäkerhet 

Region Jönköpings län fortsätter att utveckla arbetet inom informationssäkerhet. Målet är att bli ännu bättre på 

att arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att leva upp till interna och externa lagar 

och riktlinjer samt skapa förutsättningar för en trygg och säker digitalisering. Ett aktivt arbete med 

informationssäkerhet är viktigt för att säkerställa en god kontinuitetshantering i våra verksamheter samt skapa 

förtroende hos allmänheten för informationshanteringen. 

  
Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddslagen omfattar alla som bedriver verksamhet som är viktig för landets säkerhet. Säkerhetsskydd 

handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, 

sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Lagen kräver att man genomför en 

säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidtar de åtgärder som behövs. Det kan t.ex. gälla informations- och 

ITsäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt säkerhetsklassning av personal.  

Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling. Som medlem i Klimatrådet står regionen 

bakom Klimat- och energistrategi för Jönköpings län som togs fram tillsammans med Länsstyrelsen 2019. Under 

2020 antog regionfullmäktige ett nytt program för hållbar utveckling som gäller den egna verksamheten under 

perioden 2021-2025. Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de 

nationella miljökvalitetsmålen nås samt verkar för skydd av ändliga resurser såsom åkermark och grundvatten. 

Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens generationer. Därför är det självklart 

för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill 

skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt – både för 

våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.  

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. 

Program för hållbar utveckling 
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”. 
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En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att utvecklingen ska vara hållbar måste vi uppnå 

hållbarhet inom alla tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste 

också hela tiden samverka och förhålla sig till varandra. 

Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill säga att 

skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara 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. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern som dricksvattentäkt och naturområde, och 

motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom gasborrning, gruvbrytning och utökade skjutningar i 

området. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv med god hälsa, 

utan orättfärdiga hälsoskillnader. 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 

För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” har fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i 

begreppet hållbarhet identifierats: 

• Vi är till för alla 

• Vi är klimatsmarta  

• Vi bidrar till en sund livsmiljö 

• Vi använder våra resurser klokt  

Utifrån framgångsfaktorerna har vi definierat mål och prioriterade åtgärder.  

Mål och prioriterade åtgärder 

I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att 

verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling.  

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har en betydande 

möjlighet att skapa en hållbar utveckling: 

• i den egna verksamheten, som samhällsaktör, som finansiär och 

som delägare i bolag.  

Prioriterade åtgärder  

 Införa förebyggande kameraövervakning på de platser där det är befogat. 

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, detta säkerställs genom att delmål, 

aktiviteter samt mätetal läggs ut i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. Hållbarhetsprogrammet omfattar 

våra helägda bolag. Vi ska verka för att de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt 

hållbarhetsprogram. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 

service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 

engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 

förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 

ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 

och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 

delar i förbättringsarbetet.  

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 

förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 

ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Lärande och innovation 
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:  

 lärande är nyckeln till utveckling och förbättring 

• förbättring går på bredden och djupet 

• förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare 

• genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster. 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att  

• behålla det som fungerar bra i nuet och säkrades uthållighet  

•  förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar  

•  finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 

färdigheter och teamsituationer kring patienten.  

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver.  

Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 

sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 

utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna.  

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre medarbetarnas kompetens ges förutsättningar och möjligheter att 

fortsätta arbeta. De är en viktig resurs i verksamheten som mentorer och handledare för nyutbildad personal.  

Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 

sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 

utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna.  

Samarbete pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat: 

• Jönköping är en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet 

• arbete pågår tillsammans med kommunerna kring vård- och omsorgscollege 

• tätt samarbete sedan tidigare med flera högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för 

sjuksköterskor.  

För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor satsar Region Jönköpings 

län tillsammans med Jönköping University på att inrätta utbildningar för både tandläkare och tandsköterskor i 

länet.  
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Ständiga förbättringar  
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 

attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 

lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar.  

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 

Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 

för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 

arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. KPP (Kostnad per patient) och KPS (Kapacitet och 

produktionsstyrning) kan vara verktyg för att styra resurser mot kostnadseffektivitet. För att uppnå en likvärdig 

verksamhet är det viktigt att resurser används kostnadseffektivt och fördelas jämlikt. Utveckling av nya 

arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i 

planerna.  

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 

utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 

dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra regioner.  

I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre fasas ut. På så sätt förhindras ökad 

arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande.  

Ett prioriterat uppdrag under 2021 är att samtliga verksamheter sätter fokus på att identifiera arbetssätt eller 

arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra eller 

fasa ut dessa. 

Perspektiv: Medarbetare 
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med 

högsta kvalitet. För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är 

en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att 

behålla viktig kompetens. Alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. 

Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I 

arbetet med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till 

delaktighet och inflytande från medarbetare. Kompetensförsörjning och en aktiv personalpolitik är och kommer 

fortsatt vara en av de strategiskt viktigaste frågorna för utvecklingen av Region Jönköpings län.  

För att uppnå målet med att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare arbetas det under 2021 fram ett  

”medarbetarlöfte”. Medarbetarlöftet blir kärnan i vårt arbetsgivarvarumärke och ska fånga essensen av vad 

Region Jönköpings län är och vad som gör oss unika. Målet med ett medarbetarlöfte är att attrahera nya 

medarbetare och behålla befintliga kollegor. Medarbetarlöftet är tänkt att spegla hur de anställda upplever sitt 

arbete hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 

Medarbetarlöftet sammanfattar vad du kan förvänta dig av att arbeta i Region Jönköpings län och vad 

arbetsgivaren förväntar sig av dig. Ett medarbetarlöfte är sanningsenligt och överensstämmer med den bild 

medarbetarna har av hur det är att arbeta i Region Jönköpings län. Medarbetarlöftet skapar attraktiva 

associationer och uppfattningar om hur det är att jobba inom Region Jönköpings län kopplat till kultur, 

arbetsmiljö, karriärutveckling, löner och förmåner. 

Utgångspunkter i siffror 
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 750 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 94 procent är 

tillsvidareanställda och 6 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 timavlönade årsarbetare.  

Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 84 procent och medelåldern bland medarbetarna är 46,2 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren. 
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Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i 

en period med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 har dock sjukfrånvaron hittills varit betydligt högre än vad 

som förväntats. Det är kopplat till coronapandemin och de striktare rekommendationerna från  

Folkhälsomyndigheten. Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i jämförelse med andra regioner något under 

riksgenomsnittet.  

 

 

För medarbetare inom vård och omsorg är karensavdraget vid sjukskrivning inte lika befogat som i andra 

yrkeskategorier. Vårdpersonal kan smittas på jobbet och det är delvis en arbetsmiljöfråga. 

 

Om man väl blir sjuk är det extra viktigt att stanna hemma från jobbet för att minska smittspridning. I vissa fall 

går man ändå till arbetet trots att man känner sig risig med risk att föra smittan vidare. Problem med detta har 

aktualiserats särskilt i Coronapandemin. 

 

Lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom ska därför kompenseras fullt ut för regionens vårdpersonal. 

Är man sjuk ska man kunna stanna hemma utan att behöva bekymra sig över vad man förlorar rent ekonomiskt 

på det.  

 

 

 
 

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har 

påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med ca 8 procent fram till 2019. Läkare har ökat med 8 

procent och sjuksköterskor har ökat med 6 procent. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och 

istället har en ökning skett de senaste åren. I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 160 sjuksköterskor, 85 

läkare och 30 undersköterskor. Även gruppen ledning och administration har ökat med ca 230 årsarbetare till 

följd av nya uppdrag inom främst regional- och kommunal utveckling, energikontor och länstrafik samt genom 

utökning av vissa stödfunktioner kopplat till bl a kompetensförsörjning, sjukhusstöd och IT. 
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Utveckling av månadsavlönade årsarbetare per den sista december respektive år.  

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns 

bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden.  

Nationella prognoser visar att tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. 

Inom vissa yrkesgrupper finns också utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög 

personalomsättning. 

Under 2019 var personalomsättningen 8,6 procent; 870 medarbetare slutade sin anställning varav 270 gick i 

pension. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018. Under samma period 

tillsvidareanställdes 990 medarbetare. Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper och under 2021 

följs utvecklingen med syfte att minska oönskad personalomsättning. 

Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region 

Jönköpings län och har lett till att verksamheter har belastats olika avseende arbetsmiljö och återhämtning. Ett 

uppdrag gavs under 2020 att förbättra arbetsmiljön inom Operation- och Intensivvårdsavdelningarna i Region 

Jönköpings län och uppdraget fortsätter under 2021 i syfte att långsiktigt kunna säkerställa 

kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2020 kopplades Arbetsmiljöenheten (AME) in 

för att erbjuda stöd och behandling löpande för medarbetare som varit involverade i covidvården. Detta arbete 

fortsätter under 2021 och vid behov sker en resursförstärkning till AME under 2021. 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att erbjuda länsinvånare som har fått sin vård uppskjuten, där 

planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna. Det är viktigt att 

medarbetarnas arbetsmiljö beaktas inom berörda verksamheter.  
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Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2019. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar 

snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl 

överens med utvecklingen nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 

förhållande till de krav som den totala befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra 

insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.  

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central strategi för att attrahera nya och engagera befintliga medarbetare. 

Arbetet sker inifrån och ut genom att en positiv kultur skapar stolta medarbetare och goda ambassadörer. Genom 

ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare och en framgångsrik region. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla 

arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Ett aktivt arbete med 

samrekrytering kan öka möjligheterna att attrahera hitflyttande nya medarbetare. Regionens 

kompetensförsörjningsprocess ger förutsättningarna för arbetet. 

Samarbetet mellan Region Jönköpings län och Jönköping University ska fördjupas för att utveckla en långsiktigt 

hållbar kompetensförsörjning. 

Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens 

behov, 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.  

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga 

arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation. 

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande. En 

förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 

utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 

samt kunskap om hur resultat ska uppnås. Inom regionen arbetar vi med samverkan med medarbetare och 

fackliga organisationer genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Samverkansavtal, 
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medarbetarpolicy och våra grundläggande värderingar ger förutsättningar för medarbetarskap och delaktighet. 

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. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela 

arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och 

säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Förutsättningarna att lyckas rekrytera 

och behålla personal skiljer mellan olika verksamheter och geografiska områden, vilket ibland kräver riktade 

satsningar på platser med bemanningsproblem. 

Språkpolicy 

All personal ska kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift på svenska i mötet med patienter. Det är särskilt viktigt 

för patientsäkerheten och äldre patienter. En språkpolicy ska tas fram för att minimera missförstånd och barriärer 

och som tydliggör vikten av att svenska språket används mellan medarbetare och i patientkontakter. 

För att bli anställd i vården ska ett grundkrav vara goda kunskaper i svenska. Kraven på språklig nivå är 

beroende av vilket arbete man har och vilken mån man arbetar patientnära.  

I policyn ska finnas rimliga lägstanivåer utifrån olika befattningar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Likaså att 

muntligt och skriftligt språktest är obligatoriskt vid anställning. 

Att alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är prioriterat och som behöver förstärkas, frågan 

beaktas i det prioriterade uppdraget att forma ett ”medarbetarlöfte.  

Ett flertal satsningar med fokus på arbetssätt och rätt använd kompetens pågår och fortsätter utvecklas under 

2021. En länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor för att underlätta bemanning skapades under 2020 och 

utvecklas under 2021. Arbetet med olika arbetstidsmodeller, till exempel 80-10-10, fortsätter i projektform. 

Ökade möjligheter ges att, där verksamheten så tillåter, arbeta på distans.  

Den pågående satsningen på karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och kommer att 

utvärderas under 2021. 

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda sig till 

specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. Under 2020 utökades antalet utbildningstjänster för 

specialistsjuksköterskor till att omfatta andra yrkesgrupper med akademisk examen till specialiserad 

vidareutbildning utifrån verksamhetens behov. Under 2021 utökas denna möjlighet för undersköterskor som vill 

utbilda sig till specialistnivå utifrån Region Jönköpings läns behov. 

En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt 

vara en attraktiv arbetsgivare. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till 

bra arbetsprestationer. Varje medarbetare ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att 

utvecklas i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina arbetsresultat. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för 

lönebildning i Region Jönköpings län ger förutsättningarna för arbetet. Region Jönköpings län driver en 

lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska 

stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska 

vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som 

bidrar mest till verksamheten.  

För att nå en ökad attraktivitet och underlätta bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper gjordes en riktad 

lönesatsning om 50 miljoner kronor 2020 och denna utökas med 50 miljoner kronor under 2021. Genomförd 

kartläggning av Region Jönköpings läns löner ligger till grund för de riktade satsningar som påbörjas under 

planperioden med syfte att nå önskad lönestruktur.  

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att 

tydliggöra karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig 

själva och verksamheten. 
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Hälsa och likabehandling 
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, 

handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och 

förebygga ohälsa och olycksfall.  

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig 

arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska 

få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.  

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. 

Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, 

färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. I programmet utvecklas 

arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika möjligheter och rättigheter. 

En av fyra framgångsfaktorer i Hållbarhetsprogrammet är Vi är till för alla. Under planperioden ska chefer få ett 

ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter med särskilt uppmärksamhet på de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter att ha en god relation med fackförbunden och efter en god 

samverkan centralt och lokalt. Samarbetet med fackförbunden ska vara fortsatt gott. Under 2020 gavs ett 

uppdrag att formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ses över och detta arbete fortsätter under 

2021. 

Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid bidrar till att lösa de kommande demografiska utmaningarna 

samt gör det både attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. Samtidigt är det viktigt 

att medarbetarna ges inflytande över den egna arbetssituationen och har en möjlighet att påverka sitt dagliga 

arbete och sina arbetstider utifrån verksamhetens behov. 

Alla nya medarbetare får såväl en allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och våra värderingar 

som en arbetsplatsnära introduktion med fokus på arbetsplatsen och kommande arbetsuppgifter. Inom hälso- och 

sjukvårdens verksamheter utformas introduktionen till att ge stöd och handledning till den nyanställde. Vid 

utlandsrekryteringar är det även av stor vikt att den inkluderar en bred introduktion till svensk hälso- och 

sjukvård och det svenska samhället, premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet. 

I samband med att en anställd avslutar sin anställning är det viktigt att det hålls ett avslutningssamtal. Det som 

kommer fram i avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat och systematiskt sätt. Pilot pågår vad gäller 

anonym enkät som komplement till avslutningssamtalet. 

Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande 

särbehandling. Region Jönköpings län ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för 

alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och 

kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det 

ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 

hantera kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier. Arbete för likabehandling stärker 

bilden av Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare. 

Öppna, engagerade och kunniga chefer och ledare 
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen, utifrån vår chefspolicy, verka för verksamhetens resultat 

och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå 

uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att leda. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt. 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar 
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kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledarskap som ger utrymme att i dialog och 

nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är  
• Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstemän arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” där vi 

som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga 

arbetsgivare.  

• Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade 

lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning.  

• Arbetet inom kompetensförsörjningsenheten ska fortsätta och utvecklas under planperioden.  

• En länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor för att underlätta bemanning skapades under 2020 

och utvecklas under 2021. Vid behov inkluderas fler yrkesgrupper. 

• Arbetet med olika arbetstidsmodeller, till exempel 80-10-10, fortsätter i projektform. 

• Formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ses över och utvecklas. 

• Undersöka behovet av yrkesspecifik introduktion. 

• Lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom ska kompenseras fullt ut för regionens 

vårdpersonal. 

• Ta fram en språkpolicy med språkkrav för medarbetare i patientnära arbete utifrån Socialstyrelsens 

riktlinjer.  

• Utforma ett obligatoriskt språktest som används vid anställning. 

 

Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mätnvivå Mål 2021 Resultat Resultat  

 2018 2019 

Attraktiv arbetsgivare Trustcruit  

CNPS 

Tertial RJL Region Jönköpings län Ny ska 

vara Sveriges mest attraktiva 

offentliga arbetsgivare. 

 

Personalhälsa Heroma Tertial RJL/VO Sjukfrånvaron ska vara 4,9 % 
låg och skillnaden i sjukfrånvaro 
mellan män och kvinnor ska 
minska.  
(från  

Hållbarhetsprogrammet) 

5,1 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

Inom perspektiv medarbetare finns ytterligare uppföljningsmått som inte är systemmätetal. 

Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 

(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 

finansiering). 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 

För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 

planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 

genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19). 
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Finansiellt mål 
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 

ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 

med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter. 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 

medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 

genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 

konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 

gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

• skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter  

• finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden 

• det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025. 

Prioriterade uppdrag under planperioden är  

 Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för 

nästkommande period. 

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 

procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag/kommunal utjämning. 

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 

investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 
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kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 

orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 

resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 

värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 

Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2025 beräknat 

utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 

påverkan på det finansiella målet.  

Pensionsskuld 
Den 31 december 2019 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,0 miljarder kronor.  

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 

samlade finansiella tillgångarna på 7,4 miljarder kronor (marknadsvärde 191231) beräknas över tid täcka 

kostnaden för att värdesäkra pensionsåtagandet. Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt 

redan 2021, genom justering av diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. 

Kostnaden för den förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på 

att prognosen för inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 

2023. 

Finansiella förutsättningar 
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på: 

• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  

• samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag  

• statens transfereringar  

• avgiftsnivåer  

• skattesats. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning augusti 2020 av samhällsekonomin 
SKR bedömer utsikterna för BNP och sysselsättning för helåret 2020 bli svagare, jämfört med SKR:s 

bedömningar våren 2020. Samtidigt som SKR skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock 

skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad SKR 

beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl 

konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är ändå ovissa, med anledning av covid-19.  

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats i Sverige, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna 

mars, april och maj. SKR bedömer att botten tycks vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin 

förväntas nu stiga. SKR räknar med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. Uppgången under 

det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. SKR:s BNP-estimat för 2020 landar nu på 

-4,9 procent.  

SKR beskriver arbetsmarknaden som svag och bedömningen är att nedgången för antalet sysselsatta timmar 

minskar med 3 procent 2020. SKR:s kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen 

arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet  

2020/2021. SKR antar i sitt scenario att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt 

resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte 

förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar 

och den beräknade timpotentialen.  

För 2020 räknar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 

timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar 

ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre 

förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, 

framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av 

covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar hösten 2020, och att antalet arbetade timmar börjar 

återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 trots att SKR utgår från att inga 
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permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att indexeringen av 

pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala ersättningar minskar när  

”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta 

år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.  

I SKR:s scenario för 2022–2023 innebär vägen till konjunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 

stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig 

takt. 

Generella statsbidrag och utjämning   

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 

bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 

länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

omfattar: 

• Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent) 

• Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, 

kollektivtrafik, strukturella löneskillnader) 

• Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i 

generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 

regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende flyktingbaserat stöd. 

Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas i tabellen. Från och med 2021 ingår hela denna 

anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten och fördelas efter invånare. För Region 

Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor. 

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i 

regleringsavgiften/bidraget.  

Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att stärka kollektivtrafiken i 

landet. Regionen räknar med att få del av dessa statliga medel och därmed täcka ett eventuellt biljettbortfall pga. 

pandemin. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 

miljoner kronor Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inkomstutjämning 1 736 1 774 1 820 1 896 1 971 

Kostnadsutjämning -340 -93 -82 -79 -74 

Regleringsavgift/bidrag  -70 283 224 156 60 

Uppskjuten vård   141 141  

Läkemedelsbidrag 999 1 070 1 150 1 211 1 275 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp 

inv. 
44 26 0 0 0 

Summa 2 370 3 060 3 253 3 325 3 232 

 

Statsbidrag för läkemedel 

Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för 

kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som är baserad på 

befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är 

ojämnt fördelade mellan regionerna, finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för 

läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel 

beräknas för 2021 uppgå till 1 150 miljoner kronor. 
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Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 

Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. 

I överenskommelsen regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska 

återredovisas.  

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag 

tillkom 2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och 

dessa finns inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det 

arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019 och 2020 kommer att fortgå 

även under 2021. De överenskommelser som tecknas inför 2021 kan dock innebära att vissa justeringar kan 

behöva göras. 

I 2021 års budget finns intäkt om 389 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo 

fördelats som permanenta förstärkningar till verksamheten. 

Regionskatten 

Region Jönköpings läns utdebitering har av majoriteten för 2021 beslutats till 11,76 kronor. 

Sverigedemokraterna hade helst velat sänka skatten med 30 öre men kommer nu använda de ökade 

skatteintäkterna för att undvika lånefinansiering av investeringar. Om hänsyn tas till regionernas olika 

kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var justerade 

skattesats 2020 för Region Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket. 

En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 

nivå. 

Genomförda skatteförändringar sedan 2011 

År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

 Höjd utdebitering 0,40  

2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 

 

Finansiella intäkter/kostnader 

Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021-2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket 

motsvarar cirka 340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 

miljarder kronor och beräknas öka till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av 

pensionsskulden beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 

300 miljoner kronor. 

FINANSIELL BEDÖMNING 2021–2023 
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 

uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 

resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 

förutsättningar:  

• Verksamhetens nettokostnad för 2021-2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKL bedömd 

pris- och löneförändring.  

• Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2020. 

• Oförändrad skattesats 2021 11,76 
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Investeringar  

Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. Bedömningen 

är att det är realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent av den beräknade investeringskalkylen.  

Egenfinansiering av investeringar under perioden 2015-2025 redovisas i tabell. 

Målet om egenfinansiering nås inom egenfinansieringsperioden 2015-2025. 

Inom ramen för egenfinansiering ingår även medfinansiering av Y:et, beslutet i fullmäktige 2017. 

När genomförandeavtal tecknas kommer överenskommet belopp belasta resultatet. 

Finansiell utblick mot 2030 

De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 

de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 

klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 

kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning.  

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 

för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 

invånare år 2030, en ökning med nästan 30 000 invånare. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som 

arbetar, 20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket.  

Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 

konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 

långtidsprognos tagits fram.  

Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån befolkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur 

dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en 

framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, 

det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. 

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 

skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 

för att skapa en komplett kalkyl.  

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 

demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är minskad invandring 

som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional 

utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en omställning 

från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande insatser och 

fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med den 

regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 

skatteunderlag.  

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 

sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.  
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SVERIGEDEMOKRATERNAS 

FÖRSLAG 
Förändring jämfört med budget 2020 Sid. 2021 2022 2023 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)        

Nytt mål 25 % egenfinasieringsgrad av SMOT 36 5 15 25 

Anpassning av bidragen till studiedistrikt till snittet i riket 52 5 10 10 

Regionala utvecklingsmedel  0 0 -3 

Smålandsturism  -5,5 -5,5 -5,5 

Aveckla medlemskapet i Assembly of European Regions 54 0,6 0,6 0,6 

Summa ANA nämnden  5,1 20,1 27,1 

         

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)        

Bidrag till flygplatsen 41 -5 -5 -5 

TIM, framskjuten utbyggnad 44 25 25 50 

Summa TIM nämnden  25 25 50 

         

Nämnden för folkhälsa och sjukvård        

Slopat karensavdrag för vårdanställda 15 -20 -22 -22 

Införande av PSA screening 88 -5 -10 -11 

Slopad dygnsavgift för tvångsvårdade patienter 99 -1 -1 -1 

Specialist direkt (specialistläkare vissa tider i primärvården) 74 -5 -7 -10 

5 nya psykiatriska vårdplatser för barn och unga  -7 -14 -14 

Ålderskrav vid barntandvård 80 1,6 1 1 

Fluorbehandling för alla skolelever 94 -0,5 -0,5 -0,5 

Nytt mål för att ge fler äldre nödvändig tandvård 80 -1 -1 -1 

Administrationsavgift för uteblivna, ej avbokade vårdbesök 99 4 4 4 

Antibiotikaronder 93 -1 -1 -1 

Ny praxis med tillämpningar för "vård som inte kan anstå" 76 3 7 10 

Ökad läkartid på äldreboende från 3 till 5 min/boende  -5 -10 -10 

Självkostnad för språktolk efter två år 73 10 20 25 

Regionen övertar ansvar och drift av Ekhagens gästhem 89 5 12 12 

Uppskjuten vård  -75 -75 0 

SVF, PSVF  -10 -15 -20 

Palliativ vård, SSIH, PV, specialistsjukvård  -10 -10 -10 

Rehabilitering PV specialistvård  -5 -5 -5 

Digitalisering utveckling nära vård  -10 -15 -20 

Effektivisering pga digitalisering  0 5 10 

BUP, Barn och ungdomshälsan  -25 -28 -28 

Primärvård omställning nära vård  -25 -50 -75 

Tandläkare utbildning  -2 -2 -2 

Hjärtat hus  -1 -1 -1 

Summa FS nämnden  -193,9 -241,5 -192,5 
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mnkr 2015 2016 2017 2018 2019
P ro gno s 

2020

B udget 

2021
P lan 2022 P lan 2023

Scenario  

2024

Scenario  

2025

Summa 

2015-2025

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 235 213 313 251 846 1 091 588 537 597 366 366 5 403

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 1 027 1 010 1 077 848 851 10 040

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -922 -717 -697 -637 -640 -9 128

Tågdepå -240 -240 -240 -720

Framskjutna investeringar/reducering investeringar 156 -156 0

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 322 -135 53 140 211 211 912

Ianspråktagande placerade medel 200 -200 0

Egenfinansiering efter ianspråktagna medel 267 -15 -127 5 178 322 -135 53 -60 211 211 912

  Sid.       

Regionstyrelsen        

Mål på 60 % ekologiska livsmedel tas bort  4 7 7 

Dygnsparkering och slopad P-avgift vid sjukhusen 110 -3,5 -3,5 -3,5 

Ökat anslag till Företagsjouren 50 -3 -3 -3 

Kameraövervakning 10 -0,7 0 0 

Lönesatsning  -50 -50 -50 

LÖF  -3 -3 -3 

Svenskt ambulansflyg  -4,2 -6,5 -6,5 

Inera  -9 -9 -9 

Södra Vätterbygden  -0,2 -0,2 -0,2 

Summa Regionstyrelsen  -69,6 -68,2 -68,2 

         

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2020  -233,4 -264,6 -183,6 
 

 

 

Egenfinansiering av investeringar 2015-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGISKT MÅL  

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser regionstyrelsens budgetanslag  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget     
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Regional utveckling 

 

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region Inledning 
För drygt ett år sedan enades länets kommuner och Region Jönköpings län om en gemensam regional 

utvecklingsstrategi. Den ska leda till att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och 

tillgängliga län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra. Arbetet med att nå målen i strategin 

genomsyrar all verksamhet under kommande år. Det ställer krav på det regionala ledarskapet som behöver 

stärkas i samverkan med länets kommuner, andra aktörer som företräder olika delar av samhället och i 

partnerskap med civilsamhället och dess organisationer  

En hög social tillit stimulerar engagemanget i samhället, reducerar kriminalitet och stärker den individuella 

självkänslan. För detta krävs kulturell och värdeorienterad sammanhållning, bildning och sysselsättning i 

riktiga jobb. Alla som är med och bygger upp är också mer benägna att vårda. Sammanhållningen i vårt län är 

både ett gemensamt och individuellt ansvar. 

Alla medborgare ska vara väl införstådda med sina skyldigheter och rättigheter och tydligt visa att de är redo 

och villiga att ta del i det. 

Alla invånare i Jönköpings län ska ha jämlika förutsättningar att leva ett bra liv i en attraktiv region. Vårt län 

har likt övriga landet en demografisk utmaning och fortsatt urbanisering.  

Invandringen är större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden vilket leder till en brist på arbetskraft och 

kompetens under kommande årtionde samt en ökad försörjningskvot.  

Möjligheterna att fortsätta utveckla ett hållbart välfärdssamhälle hänger därför nära samman med att människor 

har sysselsättning, ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar tillväxt utan att äventyra 

miljön eller människors hälsa. Genom ökad samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och 

offentlig sektor ska kompetensförsörjningen stärkas. Jobbmatchningen på arbetsmarknaden måste fungera 

bättre. Det finns en stark tradition av företagande och entreprenörskap i länet. För att behålla och utveckla fler 

företag behöver förutsättningarna för att nå framgång med innovativa idéer och nya affärsmöjligheter 

förbättras. Delar i detta arbete är strategierna för smart specialisering och innovation. 

Satsningar inom kultur har betydelse för att stärka människors kreativitet och lokala identitet. Möjligheten att 

aktivt ta del av och delta i ett rikt föreningsliv eller kulturutbud är viktig för individens välfärd och 

välbefinnande. Kulturen bygger broar mellan människor och verksamheter. I samverkan med andra 
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politikområden skapar kulturen nya arbetstillfällen och påverkar människors val av bostadsort. Stöden till det 

fria kulturlivet förstärks i budget för 2021. En ny regional kulturplan ska tas fram under kommande år och 

börjar gälla från år 2022.  

Jönköpings läns strategiska läge i Sverige ger utmärkta förutsättningar för besöksnäringen och 

logistikbranschen. Övertagandet av kommunernas aktier i bolaget Smålands Turism ger möjlighet till en 

fortsatt långsiktig utveckling av besöksnäringen i länet. 

I Jönköpings län behövs en fortsatt satsning på vägar och järnvägar. Under 2021 påbörjas arbetet med såväl 

regional- som nationell plan för investeringar i transportinfrastrukturen efter år 2029. 

Den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inneburit en annan utveckling av 

resandet. Människor som kan väljer i högre grad att arbeta hemifrån samt andra resealternativ när behov finns. 

Detta har lett till att förre åker med kollektivtrafiken. Hur länge denna påverkan kommer att bestå är svårt att 

överblicka. 

Den nya bussdepån för stadstrafiken i Jönköping ska vara färdig under 2021 vilket sammanfaller med att ett 

nytt stadsbussavtal träder i kraft. Under planperioden kommer också den nya tågdepån i Nässjö att färdigställas 

och stå redo att ta emot de nya regionens nya tågfordon som levereras under 2023. Beslut om nytt 

trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2035 tas innan sommaren 2021. 

Takten för utbyggnaden av bredband behöver öka för att länet ska nå de nationella målen. Fem av regionerna i 

Regionsamverkan Sydsverige ska förstärka sin samverkan runt utbyggnationen av bredband under 2021. Som 

grund för Region Jönköpings läns fortsatta arbete finns antagna strategier för bredband- och digitalisering. Här 

behövs ett nära samarbete med länets kommuner för att alla invånare i länet ska kunna ta kan ta del av 

digitaliseringens möjligheter.   

Coronaviruset och den pandemi som den orsakat har skakat om vårt samhälle i grunden. Åtgärder för att 

begränsa smittspridningen har i det korta perspektivet lett till varierande grad av nedstängningar runt om i 

världen. Detta har resulterat i minskat resande och efterfrågan på varor och tjänster inom en rad branscher. 

Vårt företagstäta län är starkt påverkat av pandemin. Nivån av kortidspermitteringar och varsel är hög här i 

förhållande till övriga landet. En ökad arbetslöshet är att vänta inom vissa särskilt utsatta branscher. Detta 

behöver mötas med riktade insatser. Osäkerheten om när pandemin är över och när ett vaccin finns att 

tillgå är fortfarande stor. Detsamma gäller för den långsiktiga påverkan på näringsliv och samhälle. Region 

Jönköpings län behöver ha beredskap att kunna arbeta med riktade insatser för att möta konsekvenserna av 

pandemin under 2021. 

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035  
Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för åren 2020-

2035. Den består av en vision och sex utpekade strategiområden. 

Framtagandet av RUS har skett i nära samverkan med länets kommuner och en rad andra aktörer i länet. 

Genomförandet av strategin bedrivs i ett sektorsövergripande samarbete mellan berörda aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. Regionen har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att leda 

arbetet med genomförandet. 

Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets 

invånare. Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 

perspektivet, såväl inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett 

hållbart län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, 

utbildning, bra kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och 

god hälsa för alla länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet. 

Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets tillväxt och 

utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade program och 
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planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet, sker i ett 

etappvist arbete för att nå målen. 

Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på 

många olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen 

för ett ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, 

Jönköping University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen 

svarar också för analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.   

Agenda 2030 
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17 

globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 

fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete 

med agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som 

modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit 

beslut om ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på 

regional och lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Till grund för insatserna på detta område 

i den regionala utvecklingsstrategin finns på länsnivå en genomförd GAP–analys. Nyckel till ett framgångsrikt 

genomförande är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan 

Jönköpings län utvecklas till Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala 

utvecklingsstrategin, dess handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget.  

Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan  
Den regionala utvecklingsstrategin består av sex strategiområden med var sitt strategiskt mål. Varje område är i 

sin tur indelat i delstrategier som följs upp i handlingsplaner. Genomförandet av dessa planer sker med 

aktiviteter och projekt som ska bidra till att målen uppnås.  

Regionen har flera roller i detta arbete. Utöver att leda och samordna ska regionen också bedriva aktiviteter i 

den egna verksamheten, besluta om projekt samt medverka i finansieringen av olika insatser. I den 

sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med länets kommuner ingår också att svara för 

analyskapaciteten för regionala analyser till nationella redovisningar. 

Inom respektive strategiområde redovisas aktuella planer och program samt pågående arbete och de 

prioriteringar som gäller för budget 2021 och flerårsplan. 
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Strategiområden i den Regionala 
utvecklingsstrategin 
En hållbar region  
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas till en förebild i 

genomförandet av målen 

Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är grundförutsättningar för att länet 

ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen 

Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden 

STRATEGISKT MÅL  
2035 är Jönköpings län ett hållbart län  

Målet omfattar tio delstrategier: 

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

av jordens resurser. 

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

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

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

mer extremväder.  

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

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

konsumtion. 

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

8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög livskvalitet i hela länet.  

9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i hela länet där hälso- och sjukvården är en viktig 

tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen har stor betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad. 

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

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Arbetet för ett hållbart län utgår, förutom från den regionala utvecklingsstrategin, från flera viktiga 

styrdokument och program. De viktigaste är: 

Program för hållbar utveckling 2021-2025  

Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och 

ekonomiska perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala 

utvecklingsuppdraget som fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet.  

Livsmedelsstrategin  

Region Jönköpings län har i nära samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Lantbrukarnas Riksförbund 

(LRF) och flera viktiga aktörer tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 

juni 2018. Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder 

till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna 

näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val. 
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Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 

tillväxtarbetet 

Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en 

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

för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat 

genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet.  

Handlingsplanen kommer att ersättas av någon form av nytt vägledande dokument under 2021.  

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025  

Strategin skapar förutsättningar för invånarna i Jönköpings län att må bra och trivas med livet. För att alla 

invånare ska göra det måste beslut som fattas av politiker och i verksamheter som berör invånarna, utgå från att 

alla människor är unika och samtidigt jämlika. Strategin utgör en grund för samverkan och samlärande kring 

jämlik hälsa. Det handlar om ett aktivt folkhälsoarbete där många parter samarbetar kring olika insatser. 

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN HÅLLBAR REGION 

Energikontoret Norra Småland 

Energikontoret genomför utvecklingsprojekt kopplade till hållbar regional utveckling. Energikontorets 

profilområden är: 

• Energieffektiva företag: Energi i processer, omställning från fossila bränslen till förnybar energi, 

managementfrågor. 

• Hållbart byggande och renovering: Energi i byggnader och tillförsel av förnybar energi. 

• Hållbart resande och transporter: Infrastruktur för förnybara drivmedel 

Energikontorets profilområden stödjer flera av delstrategierna under Hållbar utveckling i den regionala 

utvecklingsstrategin och verksamheten är således en viktig kraft för att snabba på utvecklingen mot målen. 

Energikontoret har flera pågående projekt som sträcker sig in på 2021, t.ex. FASTR som verkar för snabbare 

omställning till fossilfria transporter och Hela Resan som är ett stöd för hållbart resande i ett expansivt 

Jönköpings län. 

Prioriterat för Energikontoret Norra Småland 2021 är omvärldsbevakning vilka fordonsbränslen som kan sänka 

kostnader på lång sikt, exempelvis HVO och vätgas. 

Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum 

Naturbruksskolorna har en viktig koppling till hållbar utveckling inom flera områden. Det handlar bland annat 

om livsmedelsproduktion, testbäddar för nya grödor, social innovation och integration. Ett utvecklat samarbete 

med naturbruksskolorna skapar ännu bättre förutsättningar för att flera av delstrategierna ska uppfyllas. 

PÅGÅENDE VERKSAMHET 

Vägar till hållbar utveckling 

Under åren 2020 – 2022 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och 

Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala 

utvecklingsuppdraget. Projektet omfattar fyra insatsområden: 

1. Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen. Målet är att minska det digitala utanförskapet samt 

säkerställa intersektionalitet i digitala tjänster. Under sommaren 2020 genomfördes koppla upp – 

dagarna för att motverka digitalt utanförskap under Corona-pandemin. 

2. Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi. Målet är att mobilisera kunskap och 

förmåga hos företagsfrämjande aktörer och företag för att påskynda en hållbar näringslivsutveckling 

och omställning till cirkulär ekonomi. Under sommaren 2020 genomfördes en hållbarhetsutbildning 

på sex veckor för företag i regionen som en stödinsats under Corona-pandemin. 
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3. Hållbarhetssäkrad finansiering – Målet är att ta fram processtöd och verktyg för att hållbarhetssäkra 

den finansiering som sker genom det regionala utvecklingsuppdraget. En hållbarhetssäkrad 

finansieringsstrategi är ett exempel. 

4. Övergripande omställning – Målet är att ta fram nya arbetssätt och metoder som leder till att Region 

Jönköpings län lyckas påverka omställningen till ett hållbart samhälle.  

Jämställd regional tillväxt 

Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta 

även under 2021.  

• Kommunikation och samverkan. Målet är att i nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer 

genomföra kunskapshöjande tema-seminarier samt förvalta och utveckla kommunikationsplattformen  

Jäj. 

• Utbildning. Målet är att erbjuda fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet 

utbildning i jämställdhetsintegrering.  

Livsmedelsstrategin 

Region Jönköpings län driver projektet för den regionala livsmedelsstrategin och det sträcker sig till och med 

2021. Arbetet fokuseras på olika aktiviteter i handlingsplanen som sker i nära samverkan med alla aktörer i 

livsmedelskedjan. Handlingsplanens fokusområden är: 

1. Produktion 

2. Innovation 

3. Göra affärer 

4. Attityder  

5. Självförsörjningsgrad  

PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län ska tillsammans med länets kommuner arbeta för länsövergripande enhetliga 

regelverk för näringslivet och snabbare handläggning av ärenden. 

• Samordna information till flyktingar i länets kommuner om möjligheter och bidrag som finns för 

återvandring. 

• YH utbildningar för att möta näringslivets kompetensbehov. 

• Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller 

• Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning 

• Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög kvalitet 

Pågående uppdrag 

Tenhult naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade 

livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom 

Region Jönköpings län 

Kommentar: En analys påbörjas under 2020 och uppdraget ska slutföras under 2021. 

Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala 

utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län. 

Kommentar: Ett löpande uppdrag som pågår. Utvecklingen av processer och stöd för detta pågår och kommer 

slutföras under 2021. 

Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling. 

Kommentar: Detta uppdrag hanteras inom bl.a. projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som pågår till 2022.  
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Under 2020 har en sex veckor lång hållbarhetsutbildning för små företag genomförts i ämnet hållbar 

utveckling.  

Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet. 

Kommentar: Detta hanteras delvis inom ”Vägar till hållbar utveckling” där stöd utvecklas för att säkra ett 

intersektionellt perspektiv i utvecklingen av framför allt samhällstjänster.  

Region Jönköpings län ska främja socialt företagande. 

Kommentar: Har hanterats inom projektet ”Utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län” som leds av 

Regional utveckling. 

Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt. 

Kommentar: Utgår från jämställdhetsplattformen Jäj. Seminarier anordnas löpande. Under 2020 genomfördes 

den nationella konferensen Forum Jämställdhet som nu dokumenteras i återanvändbara filmer och föredrag.   
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En attraktiv region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla 

en attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och värdesätter 

samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar i kapital och som 

utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig 

livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 

arbete, service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till attraherar ännu flera. 

Attraktiv region omfattar nio delstrategier  

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

• Stärka trygghet och tillit i samhället. 

• Skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i 

samverkan med civilsamhället. 

• Se möjligheter i förändring och stimulera organisationers förändringskraft. 

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

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

• Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

• Driva en hållbar digital utveckling. 

• Skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället. 

STRATEGISKT MÅL  

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till 

för alla.  

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med 

modellen är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings 

län ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma 

målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska 

prioritera under år 2021 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. 

Kulturplanen kommer att revideras under år 2021 då den nuvarande upphör att gälla.  

De regionala målen i kulturplanen är: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 

De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att 

bedriva verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.  

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten 

till upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till 

att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.  

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 

Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande 

normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella 

kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur.  



 

36 

 

Kultursamverkansmodellen  

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet och hur dessa 

relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för hur Kulturrådet fördelar 

statliga bidrag utifrån kultursamverkansmodellen i de delar som ska ha statlig finansiering. Kulturplanen 

revideras årligen genom särskilt framtagna uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter som finansieras 

med statliga medel, samt handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden och särskilda satsningar. 

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel: 

• Region Jönköpings län 

• Bild och form 

• Dans  

• Film 

• Hemslöjd 

• Regionbibliotek 

• Smålands Musik och Teater 

• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

• Jönköpings läns museum 

• Riksteatern Jönköpings län 

• Vandalorum centrum för konst och design  

 

Regionsamverkan Syd Positionspapper kultur 

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige  

Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan 

Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar 

dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. 

Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tas kulturens potential tillvara och betydelse för 

utveckling och en god välfärd. För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre 

kulturpolitiska prioriteringar:  

– Sydsverige lockar, Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft 

– Sydsverige samverkar, En kulturpolitik som stimulerar samverkan  

– Sydsverige tillgängliggör, Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla   

Prioriteringarna är utgångsläget i planering, regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer. 

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN ATTRAKTIV REGION 

Smålands Musik och Teater 

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 

scenkonst, verka i länets samtliga kommuner.  

Smålands Musik och Teater omfattar regionens egen kulturverksamhet inom musik, teater, med regionens stöd. 

Verksamheten ska bedrivas både i länet eller med utbyten med andra regioner. SMOT och Spira ska vara 

separata verksamheter. 

Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget för kulturen. Vara ute i 

kommuner i större utsträckning än idag, personalbehoven avgörs av efterfrågan. SMOT ska på sikt ha ett mål 

på egenfinansiering till 25 % av verksamheten, och ha större frihet genom att planera sin verksamhet utifrån 

detta mål.  

Kulturhuset Spira ska bedrivas i ett region ägt bolag med frihet att disponera lokalerna men med krav på full 

täckningsgrad för fastighetens driftkostnader. SMOT ska ha tillgång till lokaler och utrustning på Spira utifrån 

sitt uppdrag. 

Kulturhuset Spira ska ha stor frihet att bedriva uthyrningar, anordna konferenser, konserter. Samverkan kan ske 

med det fria kulturlivet, och näringsliv. Marknadsföring nationellt och internationellt. 
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Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. Smålands Musik och Teaters 

verksamhet utgår ifrån Kulturhuset Spira i Jönköping. 

Prioriterade uppdrag:  

• Närvaro i länets samtliga kommuner  

• Samverkan med det fria kulturlivet  

• Egenfinansiering 25 % 

• Barn och unga  

Prioriterad aktivitet:  

Egenfinansiering 25 % 

Kultur och utveckling  

Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för 

att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, gestaltning, hemslöjd samt litteratur och 

regional biblioteksverksamhet. Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt 

kulturliv och stimulera utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället 

och länets kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. 

Kultur och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. I verksamheten Kultur och 

utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan kulturaktörerna och Region 

Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare 

och institutioner är en central del av verksamheten. Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Region 

Jönköpings läns kulturbidrag ska inte användas för organisationens egna kulturprojekt utan riktas till fristående 

kulturarbetare och det ideella kulturlivet. Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till 

stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges 

möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling 

verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

Prioriterade uppdrag:  

• Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet  

• Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet  

• Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet  

• Fokus på barn och ungas kultur  

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av 

Jönköpings läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). 

Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och 

utvecklas”. Museet ska arbeta för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i 

nya sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring 

kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Region Jönköpings län 

ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet 

att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade 

uppdragsbeskrivningen. 

Smålands Turism AB 

Smålands Turism AB har i uppdrag från sin ägare att fungera som regionens expertorganisation inom 

besöksnäringen. Bolaget utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar turismen 

genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Smålands Turism AB är sedan år 2020 helägt av 

Region Jönköpings län. Syftet är ett fortsatt nära samarbete med länets 13 kommuner samt att bygga vidare på 

den regionala utvecklingsstrategin. Ägardirektiv för verksamheten ses över under 2021. 
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Bidrag för kultur, demokrati och folkhälsa. 

Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt uppbyggda och ha 

hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och/eller sociala funktioner. Med 

demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De 

organisationer som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen av länet. 

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur reviderades år 2020. Policyn antogs i 

Regionfullmäktige och gäller från och med 2020-06-08. Målet med bidragen i denna policy är att stödja och 

stimulera verksamheter i hela länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa 

meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i samverkan med 

civilsamhället. Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att 

bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare. Bidragsgivningen inom 

kultur, demokrati och folkhälsa ska utgå från regionens grundläggande värderingar och alla människors lika 

värde.  

Stöden ska bidra till att: 

• stärka och utveckla demokratin i hela länet 

• ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet 

• utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet 

• bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet  

• främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare 

KKN - Kulturella och kreativa näringar 

Region Jönköpings län ska aktivt främja KKN-näringen (kulturella och kreativa näringar) i länet i syfte att 

synliggöra branschen och dess möjligheter som fysisk och digital aktör. KKN-näringen befinner sig i 

gränslandet mellan kultur- och näringsliv och är viktig för ett gott innovationsklimat och platsens attraktivitet. 

Det är centralt att näringen rustas att hitta möjligheter till stöd, försörjning och expansion, bland annat genom 

digitalisering för att tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN- näringen. 

Stad och land  

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor 

att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig 

utgångspunkt för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. 

Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och 

utmaningar kring frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an 

utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den 

byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en 

hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som 

idag finns tillgängliga. Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar 

som kan erbjuda hållbar tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till 

en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som 

erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden är en 

värdefull tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger 

i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras 

för att utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och 

utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 
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krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 

ridleder. 

Landsbygd – servicenäringar 

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan 

med fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess 

lokalisering och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, 

drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på 

landsbygden har en stor potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på 

landsbygden.  

Civilsamhället  

Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att 

civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden, 

företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med 

olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen 

och välfärden i samhället. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för att skapa 

och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera 

samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden. 

PÅGÅENDE VERKSAMHET 

Framtagande av handlingsplan för Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi  

Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region 

Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Detta är ett mycket 

offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den 

digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett 

utpekat område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar 

som kommer med den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter 

och organisationer i hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att 

Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av 

digitala samhällstjänster. Därför är tillgången till bredband och den digitala världen idag en demokratifråga.  

Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir allt viktigare. Vi vill att våra invånare ska känna sig trygga 

och bekväma med den nya tekniken både privat men också i sitt arbetliv. Digitaliseringsstrategin antogs 2020. 

Arbetet med handlingsplaner kopplat till de fem delmålen, digital kompetens, digital trygghet, digital 

innovation, digital ledning, digital infrastruktur påbörjas under 2021.  

PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan med civilsamhället i länet   

• Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional besöksnäringsstrategi 

• Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022 

En tillgänglig region 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel som gett 

länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter. 

En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden, 

attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt snabba och långsiktigt hållbara 

kommunikationer. En god tillgänglighet är en förutsättning för alla länsinvånare potential ska komma 

till sin rät.t 

Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar och 

innovativ tillväxtregion.  

Målet omfattar nio delstrategier: 

1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets skeenden i hela 

länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering över administrativa gränser. 
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2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ samhälls- och landsbygdsutveckling genom stärkt samverkan 

i samhällsplaneringen. 

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

4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman länets kommuner med 

varandra, angränsande län och strategiska hamnar. 

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

länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur.  

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

transporter, logistik och turism, 

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

utvecklingen. 

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till höghastighetsuppkoppling.  

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem. 

STRATEGISKT MÅL  

2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Samhälls- och bostadsplanering  

I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny 

bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 

långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.  

I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne 

län. I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional 

fysisk planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när 

behov av och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka 

kapaciteten inom samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan 

vara en möjlighet, som stöd för länets kommuner.  

Strukturbilder 

Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen 

genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till 

relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till 

exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv. 

Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så 

sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för 

planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer. 
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Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, 

på både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, 

arbetskraft och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas. 

De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att 

möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i 

vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala 

strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin. 

Transporter och infrastruktur 

Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 

spårtrafiken underhållas. 

Prislappen för höghastighetsbanorna är för hög. Däremot behövs ökade anslag till underhåll och modernisering 

av järnvägsnätet, både befintliga stambanor och regionala järnvägar. Vi vill se bättre förutsättningar för 

godstrafik på regionala järnvägar. 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik 

måste ses i ett större sammanhang exempelvis gods och beredskap. Regionen ska verka för att Jönköpings 

flygplats får finnas kvar. Det bidrar till länets näringsliv och turismen. 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, 

kultur och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för 

regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer 

Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att 

ta fram nya förslag till länstransportplaner.  

Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i 

transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen 

ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 

2022– 2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en 

ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens 

inriktning för transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar 

följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.   

Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och 

förvaltas så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med 

därtill hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är 

klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen 

bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 

utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 
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innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 

senast 2030 jämfört med 2010.  

Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda 

transportpolitiska principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget.  

Kompetensbehov inom den spårbundna trafikbranschen 

I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov 

av fler medarbetare med olika kompetenser. I framförallt Nässjö finns många utbildningar inom 

järnvägsnäringen. Inom fem år kommer det, enligt beräkningar, att saknas cirka 2200 järnvägs- och tågtekniker 

i landet. Även behovet av lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta 

upp och bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete. 

Nässjö har goda förutsättningar att stärka järnvägsbranschen.  

Positionspapper Regionsamverkan syd (infrastruktur och kollektivtrafik) 

Som del i arbetet med Trafikverkets inriktningsunderlag har regionerna i Regionsamverkan syd valt att 

uppdatera det positionspapper som togs fram i samband med arbetet i innevarande planperiod. Som underlag 

för detta har en systemanalys tagits fram, och med stöd i denna kan positionerna i det befintliga 

positionspapperet aktualitetsprövas och uppdateras. 

Upprustning av det befintliga järnvägsnätet 

Regionen deltar aktivt i och påverkar Trafikverkets arbete för att stärka den befintliga järnvägsanläggningens 

funktion, och göra det möjligt för en större andel av person- och godstransporterna att gå på järnväg. Detta 

handlar både om att få ut den fulla potentialen i de investeringar som historiskt gjorts i järnvägsanläggningen, 

om att stärka denna ytterligare för att motsvara dagens och framtidens behov utifrån utvecklingen i befolkning 

och näringsliv i länet. Detta gäller såväl regionala transporter som transporter över länsgränserna. 

Ett exempel på sådan järnvägslinje är den mellan Nässjö och Vetlanda som behöver elektrifieras. Trafikverket 

har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för elektrifieringen och berörda kommunerna är involverade. Processen i 

detta arbete behöver drivas på. 

Cykelstrategi 

Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den 

regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och 

säker cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet.  

En regional cykelstrategi som kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till 

glappet mellan fysiska investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional 

cykelstrategi tar sig an den del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den 

regionala länstransportplanens ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den 

fokusera på att ena länet kring cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, 

samhällsplanering, klimatpåverkan, ökad säker cykling, mobility management och liknande frågor. 

Godsstrategi 

En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och 

godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god 

kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor 

respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam 

kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet. 

Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan 

godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den 

nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin. 
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Bredband 

Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 

bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 

med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 

kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att 

koordinera de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och 

stabilt bredband. Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län 

ska ta tillvara de medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång 

till fiber/bredband. 

Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator 

Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i 

länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget, 

men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den 

regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas. 

Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad 

År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges 

möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier 

för  

stödfinansierad bredbandsutbyggnad.  Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala 

bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen.  

Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 

Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin 

beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med 

utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län.  

Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta 

under  

2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom 

bredbandsområdet.  

Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad 

Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan 

Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en 

förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya 

effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser. 

RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en 

effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet. 

Kollektivtrafik 

En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det 

innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, 

enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som det 

naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 
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Trafikförsörjningsprogram 

Av kollektivtrafiklagen följer att den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett 

trafikförsörjningsprogram ska fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov 

uppdateras. Detta regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande 

myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall en region ensam är regional 

kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. Lag (2019:950). 

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska i enlighet med denna lag innehålla en redovisning av: 

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 

2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell 

grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt, 

3. åtgärder för att skydda miljön, 

4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med 

funktionsnedsättning, 

5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt 

6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och 

grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har 

överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning 

för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela 

länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.  

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande innebär betydande kostnadsökningar men också 

omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt resande till stadstrafik som har högt resande. Det 

sistnämnda får negativa konsekvenser för landsbygden. 

Det är inte självklart att mer pengar för utbyggnad av kollektivtrafiken genererar fler resenärer. De senaste 

årens ekonomiska tillskott till kollektivtrafiken har inte gett fler resenärer. Procentuellt har kollektivtrafiken 

fått mer tillskott av pengar än vården de sista åren vilket bör ifrågasättas. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- 

och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

• Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.  

• Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.  

• Garantera ett grundläggande trafikutbud.  

• Underlätta resor med flera färdmedel. 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019 och beräknas 

vara klart för beslut i början av 2021. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, 

anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart 

samhälle. 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har 

genomförts i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala 

trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 
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Tillgänglig kollektivtrafik 

Väl fungerande kollektivtrafik är i högsta grad avgörande för den regionala utvecklingen. En god tillgång till 

tåg och bussar möjliggör att människor kan ta sig från hemmet till arbete, studier samt kultur- och 

fritidsaktiviteter. Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela 

Jönköpings län. Människor ska kunna lita på att tåg och bussar avgår och kommer i tid. 

Kollektivtrafiken behöver ha prisvärda taxor som stimulerar till ökat resande. Under det senaste året har arbetet 

med att öka resandet med kollektivtrafiken hindrats på grund av den pågående pandemin, då resandet och 

intäkterna istället nära har halverats. Region Jönköpings län har valt att upprätthålla trafiken för att minska 

trängsel samt för att människor ska kunna tas sig till arbete och studier. Ett digert arbete krävs dock för att få en 

budget i balans. 

Utveckla egna priszoner 

Det måste bli mycket enklare och mer lättförståeligt för kund att lösa biljett för sin resa. Region Jönköpings län 

vill utveckla en modell med personliga zoner för att resans pris ska vara lika oberoende var invånarna reser i 

länet. Med hjälp av ny teknik som är under utveckling skapas nya lösningar för enkla och kundvänliga 

betallösningar. Regionen följer noga de projekt som pågår, bland annat i Skåne.  

Tillgänglighet för alla 

Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. 

En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna 

använda ett motsvarande kort som seniorkortet. Regelverket för serviceresor ska ses över. 

Anropsstyrd trafik 

För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd 

trafik. Framförallt är förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i jämförelse 

med mer tätbebyggt område. Invånare på landsbygderna i länet ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo 

och verka som i övriga länet. Om konceptet faller väl ut och förbättrar tillgängligheten kan det innebära att 

anropsstyrd trafik kommer att ersätta linjelagd trafik som har minskande reseunderlag. 

När busslinjer läggs ned drabbar det oftast människor på landsbygden speciellt barnfamiljer som har ungdomar 

på gymnasiet. Kommunens ansvar sträcker sig bara till grundskolan. Det är inte alltid ekonomiskt hållbart att 

köra halvtomma bussar men då behövs alternativ: 

Länstrafiken ska därför utreda vilket tidsspann på vardagar en utbyggd närtrafik för gymnasieelever kan se ut, 

exempelvis prisnivå för elever, tidsintervall morgon och eftermiddag på vardagar och kostnad för utökning av 

sådan närtrafik. Syftet är att alla elever ska kunna ta sig till sin gymnasieskola. 

Stadstrafik 

Framtidsvisionen för stadstrafiken i Jönköping är att elektrifiera stråk i centrala Jönköping (för trådbuss). 

Direktdrivna elbussar är miljövänliga. En sådan lösning innebär inget behov av giftiga batterier. 

En spårvagnslinje vore också ett trevligt kulturellt inslag. (den sista spårvagnen i Jönköping togs ur bruk 1958) 

Inför större satsningar på stadstrafiken i Jönköping som exempelvis spårvagn krävs långsiktig planering och 

samarbete med Jönköpings kommun, där kommunen måste vara villig att bidra med ekonomiska medel. 
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PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande länstransportplan. Som stöd i 

planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om godsflöden i länet.  

• Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att implementera den nya 

statliga stödformen för bredbandsutbyggnad.  

• Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för framtagandet av 

strukturbilder.  

Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional planering.  

• Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och 

påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar.  

•  Region Jönköpings län ska revidera regelverket för serviceresor. 

• Undvika alltför specifika krav på fordon eller fordonsbränslen som låser entreprenören till enstaka 

alternativ. 

• Fler biljettkontroller för att säkerställa att alla har giltig biljett. 

• Utbyggnad av närtrafik med reformerat regelverk och för nyttjande av gymnasieelever. 

• Mindre bussar som är billigare i drift som trafikerar på landsbygden. 

• Utvärdera resandet av direktbusslinjerna mellan akutsjukhusen efter Corona pandemin. 

• Egenfinansiering 50 % ska nås i första hand och i andra hand ska målet om ett ökat resande nås. 
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En smart region 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- och 

förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och strukturomvandlingar. Mod, 

handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras ledare och medarbetare. Genom 

framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och sysselsättningen är hög. 

Målet omfattar nio delstrategier: 

1. Förstärka näringslivets och det offentligas innovations- och förändringskraft.  

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

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

produkter och produktion. 

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass.  

5. Säkerställa en hög sysselsättning.  

6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.  

7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt företagande i hela länet. 

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

9. Samverka för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. 

STRATEGISKT MÅL  

2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Regionala innovationsstrategin 

Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett 

tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar, 

berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya 

processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade 

vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse 

och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle. 

Målbild: Idéer stimuleras, valideras och förädlas till innovationer i en effektiv värdekedja, där 

främjandesystemets erbjudanden är anpassade för olika typer av innovatörer i länets näringsliv, offentliga 

sektor, akademi och civilsamhälle.  

Digitaliseringsstrategi 

Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering. Region Jönköpings län är en attraktiv 

region att besöka, leva, och verka i. Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat 

Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter. Den regionala digitaliseringsstrategin anknyter till våra sex strategier i Region Jönköpings läns 

Regionala utvecklingsstrategi (RUS) och delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin. 

Delmål: 

1. Digital kompetens: I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens. 

2. Digital trygghet: I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt kan ta 

del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. 

3. Digital innovation: I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna 

innovationer ska utvecklas, spridas och användas. 

4. Digital ledning: I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling genom digitalisering. 

5. Digital infrastruktur: Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt 

bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. 
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Skog- och trästrategierna 

Skogsstrategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där 

fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och 

synliggöra skogens värden idag och i framtiden. Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när det 

gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. En revidering och uppdatering 

av Skog och trästrategin ska vara klar hösten 2021. 

Skogsstrategin innehåller 6 insatser: 

1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk 

och skogsindustri. 

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden. 

3. Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential. 

4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården. 

5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet. 

6. Uppnå balans mellan skog och vilt. 

Trästrategin innehåller 5 fokusområden: 

1. Kompetens 

2. Affärsutveckling 

3. Innovation 

4. Export 

5. Kommunikation 

Stöd inom främjandesystemet  

Region Jönköpings län bidrar till det samlade främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala 

aktörer såsom Almi Företagspartner AB, Science park-system, Ung företagsamhet och Coompanion. 

Verksamhets- och ägarbidragen skall bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Kompetens- och innovationsråden  

Kompetens- och innovationsrådens arbete handlar om verkställighet av den regionala utvecklingsstrategin och 

det ska leda till att aktuella mål i den regionala utvecklingsstrategin och dess handlingsplaner nås inom given 

tid. Fokus i råden ligger på omställningsbehov, innovation och kompetensförsörjning på kort, medellång och 

lång sikt. Råden har startats och ska utvecklas under 2021 tillsammans med det företagsfrämjande systemet, 

JU, Science Park och Science Park-systemet, Almi samt övriga aktörer inom områdena.  

Företagsklimat 

Sex av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenskt Näringslivs rankning och ytterligare tre ligger på topp 100 

när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i 

hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är 

låg. Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för 

att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas 

tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och 

sina företag. 

Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av 

socialt företagande samt genom att stärka arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar 

behöver tidigt få vetskap om att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget 

företagande.  Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder 

och många företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en 

drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven 

näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan 

på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till 

luft, mark och vatten.  
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VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN SMART REGION 

Smart Housing Småland 

Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år 

finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårsperiod reviderats något och är 

nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även 

efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova. Förberedelser inför detta utgör en central del 

under projektperioden. 

Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar 

smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”. Pågår till och med 2023-06-30. 

Vart i hela världen är världen på väg 

I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd såväl av den egna analysen som de analyser som 

gjorts av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. 

Det starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga 

orderingångar att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har 

med anledning av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg 

digital transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms 

ligga lågt när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för 

länets långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd. 

Projektet Vart i hela världen är världen på väg kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovations-, och 

förändringskraft i näringslivet i Jönköpings län, bidrar till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 

näringsliv i hela länet; framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och 

tjänster; en ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet. 

Projektet Vart i hela världen är världen på väg kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en 

långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva 

företag, högt kunskaps- och teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett 

jämställt och jämlikt näringsliv präglat av mångfald. Pågår till och med 2023-02-28. 

Kvalitetsledning 2.0 

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag 

och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet 

syftar också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och 

processutveckling för länets företag och organisationer. Pågår till och med 2022-12-31. 

Effekter på kort sikt: 

Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos länets 

företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, samt 

en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande. 

Effekterna på lång sikt: 

De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och 

förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade 

servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling.  

E-handel och logistik 

Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags 

affärsmodeller. När fysiska och digitala kanaler måste kombineras på nya sätt måste också e-handel och 

logistik anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt 

stödja utveckling av nya företag inom modern handel och logistik. vision om att Jönköpings län är ledande 

nationellt i utvecklingen av modern handel och logistik. Pågår till och med 2021-12-31. 
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PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer som driver 

morgondagens innovation. 

• Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till funktion/tjänst – 

Digitaliseringseffekt 

• Företagsjouren ska göras mer känt och erbjuda hjälp till fler företag i kris.  

• Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska utmaningar 

• Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera kapital och 

etableringar 

• Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings strategi  

• Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens  
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En kompetent region  
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets och 

den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar 

Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, Genom en väl fungerande samverkan i 

länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna näringslivet akademi och utbildningssamordnare 

arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och 

matchningen på arbetsmarknaden i hela länet  

Målet omfattar åtta delstrategier 

• Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser. 

• Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

• Höja den formella utbildningsnivån i länet. 

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

utvecklingsmiljöer. 

• Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv. 

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

• Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 

pågående anställning. 

• Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga utbildningssamordnare 

och arbetsmarknadens parter 

STRATEGISKT MÅL  

2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Regionsamverkan Sydsverige – Positionspapper 

De sex regionerna i södra Sverige har antagit positionspappret – Ett enat Sydsverige – för en stark och växande 

arbetsmarknad. Dokumentet anger vad regionerna vill på området arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 

Regionsamverkan har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för kompetensförsörjning som 

de sydsvenska regionerna vill se genomförda: 

• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 

• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering 

• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 

• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 

Genom att samordna fler specialiserade gymnasieutbildningar på länsnivå kan elever få en bättre utbildning. Det 

är viktigt att ge ungdomarna en kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken därför bör regionen vara 

en aktiv part i att samordna kostnadskrävande gymnasieutbildningar till några utvalda platser i länet. Möjligen 

som internat. 

Detta kan bli mer kostnadseffektivt för respektive kommun och kan förbättra kvalitén på respektive utbildning. I 

första hand är det aktuellt för praktiska utbildningar som exempelvis bygg-, fordonstekniska linjerna och 

vårdprogrammet. 

Region Jönköpings län ska också informera elever om arbetsmarknadens behov och arbeta för en 

anställningsgaranti i regionen för de som väljer hälsohögskolan. 

Jönköping University 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning, 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping 

University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med 

utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med 

relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja den formella kompetensnivån 

i länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping University får 
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universitetsstatus. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping University´s ansökan om att få starta en 

högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping och som stärker länets samt landets tandvård. 

Folkhögskolorna 

För att stärka det livslånga lärandet och demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den 

enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har 

också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna. 

Naturbruksgymnasierna 

På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. Naturbruksskolorna ska 

utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region 

Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av 

olika inriktningar. Utöver gymnasieutbildning ska även eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till 

kunskapscentra för den gröna näringen. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

Stöd till folkbildningen 

I genomsnitt betalar varje region ut 14,3 miljoner kr till sina studieförbund. Region Jönköping betalar varje år 

ut 25 miljoner kr. Bidraget ges utan någon uppföljning och särskild kontroll av nyttoeffekten. Inom vissa 

studieförbund förekommer fusk med bidragsmedel vilket måste öka incitamenten för att bidragen följs upp 

årligen. Regionen ska på sikt anpassa sin bidragsnivå till den rikssnittnivå som regionerna betalar ut. 

Regionen ska inför kommande utbetalning se över bedömningsgrunderna för att få kvalitativa mått inför årlig 

fördelning av bidrag istället för kvantitativa mått. Exempelvis bedömning av kursutbud och antal deltagare som 

fullföljt en hel studiecirkel eller kurs. 

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN KOMPETENT REGION 
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 

ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i länet. Mycket av arbetet fokuseras på följande 

ansvarsområden: 

• Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens. 

• Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

• Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 

• Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Sedan september 2019 har Region Jönköping drivit tre projekt och som avslutades under 2020. Det har varit 

”Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet”, ”Främja utrikesfödda kvinnors företagande” 

och ”Utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Erfarenheter och slutsatser från dessa projekt ska tas 

med in i det löpande arbetet med regional kompetensförsörjning. 

Dessutom genomför samarbetsorganisationer kompetensförsörjningsprojekt över budgetåren som regionen 

medfinansierar eller handlägger.  

PÅGÅENDE VERKSAMHET 

Framtidssäkrad industri 

Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. 

Projektet riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta 
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branscher. Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka 

den enskildes ställning på̊ arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår t.o.m. 31 

december 2022. 

Ett hållbart arbetsliv 

En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda för den nya sjuåriga programperioden 

som startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med 

dessa erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också 

utveckla samarbetet med viktiga samverkansaktörer. 

PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram fungerande 

samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och 

stöder det livslånga lärandet. 

• Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar. 

• Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer för validering. 

• Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den gröna sektorn i länet. 

• En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala ska tas fram. 

• En skolplan för de egna folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram. 

• Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet 

ska tillvaratas. 

• Samordna fler specialiserade gymnasieutbildningar på länsnivå. Möjligen som internat. 

• Informera elever om arbetsmarknadens behov inför gymnasievalet. 

• Inför en anställningsgaranti i regionen för de som fullgör en utbildning på hälsohögskolan. 

Uppdrag på längre sikt 

Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 

ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. I enlighet med den nationella strategin för regional 

utveckling vill regionen arbeta för en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi 

vill stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka 

kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska också arbeta för att öka övergången till arbete bland 

kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlätta unga kvinnors och mäns etablering i 

arbetslivet och deltagande i utbildning. 

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär också ett fokus på följande ansvarsområden: 

• Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens. 

• Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

• Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal 

vuxenutbildning. 

• Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Pågående uppdrag 

Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade 

livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom 

Region Jönköpings län. 

Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns medarbetare/chefer. 
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En global Region  
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen skapar 

förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion 

Exportmarknaden är central för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt hållbara 

utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser behöver därför 

kontinuerligt göras för att stödja företagens internationalisering- och exportambitioner. 

Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 

internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet 

Målet omfattar 8 delstrategier 

• Positionera länet på den internationella kartan. 

• Stödja företagens internationaliserings- och exportambitioner. 

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

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

• Utöka och utveckla kompetens- och arbetsmarknadsregionen. 

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

• Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

• Samverka för samhandling inom internationalisering. 

STRATEGISKT MÅL  

2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län  

PROGRAM OCH STYRDOKUMENT 

Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv 

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. Detta är bakgrunden till 

Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att Region Jönköpings läns 

internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region Jönköpings läns olika 

verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för länet vad gäller 

EUfinansiering och projektstöd.  

Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den 

regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom 

utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.   

VERKSAMHET KOPPLAD TILL EN KOMPETENT REGION 

Brysselkontor 

Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten 

driver Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. 

Verksamheten planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala 

utvecklingsstrategier.  

Europa Direkt 

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är 

EUkommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Europa 

Direktkontoret ska ha ökat fokus som ett stöd för näringslivet i länet och dess kontakter med EU, exempelvis 

bidragsansökningar.  

Assembly och Europeans Regions (AER) 

Region Jönköping avvecklar medlemskapet i Assembly of European Regions (AER) under 2021. 
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PÅGÅENDE VERKSAMHET 

Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027 

EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de 

fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s 

strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings 

län tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands 

län. Ny programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario 

att två perioder löper parallellt under delar av 2021. EU:s sektorsprogram (Horisont, Erasmus, Digitala Europa 

m.fl.) kan användas för att skala upp satsningar som utförs med EU:s strukturfonder. När aktiviteter knyts till 

målsättningar i regionala strategier och/eller när aktiviteter syftar till att positionera regionala 

innovationsmiljöer till europeisk samverkan, finns goda förutsättningar för att öka antalet utvecklingsprojekt 

som medfinansieras från EU:s sektorsprogram och på så sätt bredda det regionala utvecklingskapitalet. Region 

Jönköpings län  samordnar programmeringsprocessen gällande Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt 

framtagandet av regional handlingsplan gällande Europeiska Socialfonden för NUTS 2- området Småland och 

Öarna.  

Stöd till Grants Office 

Som ett led i att bättre ta tillvara de resurser som EU erbjuder och att öka nyttjandet av EU-medel i länet stödjer 

Region Jönköpings län till och med 2021 etablerandet av ett Grants Office på Jönköping University. Med 

utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin ökar detta initiativ på sikt möjligheten att mobilisera och 

söka medel framförallt ur EU:s sektorsprogram. 

PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa programperiod för EU:s  

sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet.   
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Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala 

utvecklingsstrategin 
Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive RUS 

sker inom budgeten för Region Jönköpings län. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade 

insatser som bidrar till tillväxt och utveckling avsätts 2021 egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner 

kr.  

Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av 

förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt 

med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med 

regionala strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent för att genomföra projekt som 

bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas mellan olika projektstöd, 

företagsstöd och till kommersiell service. Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till 

områden av strategisk kapacitetshöjande betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2021 beräknas till 65 

miljoner kronor och anslaget som kan betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna 

finansieras från olika källor som t.ex. EU:s strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det 

finns enligt regeringens villkorsbeslut kring regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med 

hållbarhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya 

programperiod finns krav från EU-kommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt 

mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 2021-2027.  

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka 

EUmedel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala 

utvecklingsarbetet. 

Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En särskild 

finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under början av 2021. 

Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade 

projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av 

insatser finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som 

övergripande uppföljning av bemyndigande och anslag.  

PRIORITERADE UPPDRAG  

Region Jönköpings län skall påbörja arbetet med att utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med 

fokus på projektverksamhetens effekter i länet. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 
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. 

Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska 

resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn 

tas till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av 

landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön 

som övergripande indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 

nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 
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PRIORITERADE UPPDRAG  

• Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet 

• Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi. 

Utbildning och kultur  
Perspektiv: Medborgare och kund 

Skapa värde med kunden och intressenter 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 

till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 

vägledande för organisationens beslut och handlande 

Utbildning 

Naturbruksskolorna 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Detta sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksskolorna har 

goda förutsättningar att vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala 

målen och Sveriges miljömål.  

Folkhögskolorna 

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll 

att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den 

enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har 

också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.  

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 

Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor inkluderas i det sociala och politiska livet. 

Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en 

öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 

bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är 

bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. 

Verksamheten kan utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors 

handlingskraft, fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. 

Folkhögskolorna kan snabbt och anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med 

olika utmaningar. Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare 

studier, att möta människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet.  

Strategiska mål - Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på 

naturbruksprogrammet och folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens 

och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 

dimensionering och inriktning. 
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Uppdrag/mål - Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 

regionen/för regionen 

årskurs 9 i länet  
(Naturbruksskolorna) 

Aktiviteter  

• Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

• Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 

djurhälsa och djurvälfärd.  

• Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

• En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram. 

  

Uppdrag/mål - Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på 

olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019 

Sökande per utbildningsplats              Statistik 
(Folkhögskolorna)  

≥ 2,0 2,0 2,3 

Aktiviteter  

• Tillsammans med aktörerna i kompetens- och innovationsråden identifiera vilken roll folkhögskolorna 

i  

Region Jönköpings läns regi kan fylla för att ytterligare bidra till det livslånga lärandet 

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

Kultur 
Kulturverksamheterna ska långsiktigt planera och agera enligt den regionala utvecklingsstrategin, de nationella 

och regionala kulturpolitiska målen samt aktivt arbeta med kulturplanens och den regionala biblioteksplanens 

genomförande. Det ska finnas ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och 

spets i länet. I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden 

ska arbeta: 

• kulturell infrastruktur 

• villkor för konstnärligt skapande 

• fokus på barn och ungas kultur 

• tillgängligt kulturliv 

• interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

• samverkan och dialog 

Strategiska mål Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktor Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet 

skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

 

 

Systemmätetal Mätmetod 

Antal antagna i förhållande till 

Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019 

antal elever som slutar                         Statistik  3,0% nytt mått 2020 nytt mått 2020 
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Uppdrag/mål - Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 
 

Systemmätetal  Mätmetod  Mål 2021  Resultat 2018  Resultat 2019 

Publik Smålands Musik och Teater-       Statistik                     25 % egenfinansiering            

Publik vid föreställningar för   Statistik                     ≥ 25 000 barn 

och ungdom  
 24 968      29 672 

Publik Smålands Musik o Teater-           Statistik                     ≥ 30 000 

utanför Kulturhuset Spira 

Betalande Publik Smålands Musik  

 30 111              24 987 

och Teater  (nytt mått 2020)                    Statistik     ≥ 70 000    

Varav Kulturhuset Spira/Jönköpings    kommun                                      

                                                       

Varav Övriga länet        

Aktiviteter 

• Aktivt stödja och med hjälp av riktad kunskap främja kulturell verksamhet av god kvalitet i hela länet. 

• Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och 

bildning 

• Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för god hälsa. 

• Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde. 

• Främja interkulturella möten. 

• Vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga 

utövarna. 

• Utveckla de regionala biblioteksverksamheterna. 

Aktiviteter till Smålands Musik och Teater 

• Vara professionell scenkonstinstitution och ett nav för scenkonsten. 

• Producera och/eller arrangera ett varierat utbud av musik, teater och dans av hög kvalitet med både 

spets och bredd för barn, ungdomar och vuxna. 

• Besöka länets 13 kommuner samt, vid möjlighet, på den nationella och internationella kulturarenan. 

Uppdrag/mål - Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 
 

Systemmätetal  Mätmetod        Mål 2021  Resultat 2018  Resultat 2019 
Antal samverkansavtal med kommuner         13 Nytt mätetal 2020      Nytt mätetal 2020 

Aktiviteter  

 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik. 

Uppdrag/mål - Det ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser  
Aktiviteter till kultur och utveckling 

• Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete 

och samverkan med länets kulturskolor. 

• Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer. 

• Utveckla verksamheterna inom kulturens förmåga att initiera, stödja och genomföra publika 

arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans i hela länet. 

Aktiviteter till Smålands Musik och Teater 

• Aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i 

Kulturhuset Spira.  

• Samverkan i olika former med det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik och teater ska vara 

en viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och ny publik.  

• Komplettera de egna produktionerna med gästspel och samarbete med externa arrangörer.  

• I kulturhuset Spira bedriva konferensverksamhet där kulturinslag kan inkluderas. 
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Uppdrag/mål - Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
Aktiviteter  

• Aktivt arbeta med att utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan med 

det fria kulturlivet. 

• Skapa bättre förutsättningar för de ideella kulturaktörerna i länet.  

Uppdrag/mål - Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet  
Aktiviteter 

• Skapa bättre förutsättningar och utveckla möjligheterna för professionella författare och verksamheter 

som arbetar med dessa. 

• Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet. 

 

Museiverksamhet 

Verksamheterna baseras på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål 

som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museerna ska arbeta för 

att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar 

finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella 

målen för kulturmiljöarbetet.   

 

Stiftelsen Jönköpings läns museum  

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 

historia, nutid och framtid. Museet ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad 

omfattning och i nya sammanhang. Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och 

Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum.  Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens 

innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Uppdrag/mål - Det ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser  
Aktiviteter till Museiverksamheten 

• Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga och 

satsningar på samtidskonst. 

• Bevaka, tillgängliggöra och stärka samtidskonsten i länet. 

Perspektiv: Process produktion 

Utveckla värdeskapande processer  

Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 

Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 

faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 

att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  

Utbildning 

Strategiska mål - Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 

godkänd examen inom tre år.  

Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.  
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Uppdrag/mål Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Systemmätetal         Mätmetod Mål 2021            Resultat 2018   Resultat 2019 

Andel elever på naturbruksprogrammet  
som slutför sin utbildning med godkänd       Statistik 90 % 76 % 87 % 

examen 
Andel deltagare som slutför kurs inom         Statistik 
folkhögskolan - könsuppdelas  

(kvinnor/män/övriga) 

85 % 94 % 90 % 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer 

Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 

tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet 

och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som 

kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare 

medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet 

Utbildning 

Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess 

långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det 

ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till 

det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete 

med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till 

reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.  

Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla 

djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt 

med lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla 

djurhållningen. Stora Segerstad ska kunna erbjuda utbildning inom både konventionellt och ekologiskt jord- 

och skogsbruk. Under planperioden ska båda naturbruksgymnasierna kunna producera ekologiska produkter. 

Naturbruksskolornas förutsättningar till förädlingsprocesser behöver utredas vidare i syfte att säkerställa 

matleverans till Region Jönköpings läns sjukhus i händelse av kris eller katastrof.  

Strategiska mål - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska 

ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver 

utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv.  

Uppdrag/mål Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 

försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av 

livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk. 

Aktiviteter  

• Naturbruksskolornas förutsättningar att bidra med mat till kök och restauranger i Region Jönköpings 

läns verksamheter vid händelse av kris eller katastrof utreds vidare. 

• Naturbruksskolorna arbetar aktivt med att utveckla miljöer och sprida kunskap som syftar till att länet 

ska nå de globala målen och de svenska miljömålen. 

• Naturbruksskolorna bidrar till att sprida kunskap om de gröna näringarnas potential när det gäller 

fossilfria råvaror baserade på bioråvara, green tech och ett hållbart skogsbruks funktion som kolsänka.  



 

62 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Leder för hållbarhet 

Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning 

för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 

helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar 

medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald 

Strategiska mål God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.  

 

Systemmätetal  Mätmetod  Mål 2021  Resultat 2018  Resultat 2019  

 

Ekonomi i balans ANA nämnden  Ekonomisystem  Inte överstiga budget  + 13,2 mnkr  +7,1 mnkr  

  

Länstrafiken 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

Kollektivtrafikmyndighet 

Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 

2010:1065). Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska 

marknadssegment får etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram som beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

Kollektivtrafikövergripande 

Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet. 

Stadstrafik 

En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende 

stadstrafiken i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en 

helt ny stomlinje samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i 

trafiken. För att genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. 

Regiontrafik 

På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt 

av banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har 

en långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023  kommer Länstrafiken förnya 

sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 
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Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet 

och de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva 

frågan om ett järnvägsnät med hög kvalitet.  

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras. Trafikverket har slutfört en 

åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade. 

För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett projekt drivits med Region Halland 

under tre år. Projektet avslutas 2020 och kommer att utvärderas under 2021.   

Serviceresor 

Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur 

trafiken ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 

inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. 

För 2021 föreslås ingen höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt boende 

föreslås vara oförändrade.  

 
Antal resor(tusental) Plan  Resultat  Resultat  
 2021 2018 2019 

Sjukresor Oför 133 124 
Färdtjänstresor Oför 536 568 

Närtrafik Oför 23 23 

Totalt antal serviceresor Oför 692 715 

 

Corona 

På grund av Corona pandemin har biljettintäkterna minskat med anledningen av rekommendationen från 

Folkhälsomyndigheten att undvika kollektivtrafik om det inte är nödvändigt samt Arbetsmiljöverkets 

bedömning att förarna inte få komma i kontakt med resenärerna, vilket medför gör att det ej är möjligt att sälja 

eller visera biljetter ombord. Arbetsmiljöverket har meddelat att nuvarande beslut kan gälla fram till november 

2021. För att minska trängseln på bussarna har neddragningar undvikts i linjetrafiken. Med bedömningen finns 

risk att  

Länstrafikens intäkter på biljettsidan, oavsett en indexuppräkning av taxorna kan innebära ett underskott för 

2021. Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att stärka kollektivtrafiken 

i landet. Regionen räknar med att få del av dessa statliga medel och därmed täcka ett eventuellt biljettbortfall 

pga. pandemin.  

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande 

budgetår och flerårsplan. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2020 

resursförstärkningar på drygt 150 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika 

åtgärder som exempelvis trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken 

attraktiv. Utökningar kan innebära svårighet att nå målet skattesubventionsgrad på 50 procent i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

2020 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2021 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande 2 procent behöver 

göras vid tidtabellsskiftet i december 2020. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i 

balans. Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga 

prisförändringar. 

Under 2021 kommer reseprodukter att lanseras utifrån det nya biljett - och betalsystemet. För att öka resandet 

på sikt behöver reseprodukterna vara utformade så de passar flera olika resenärers behov. Resenärer som reser 
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ofta ska premieras, men även sällanresenärer ska ha reseprodukter som attraktiva och anpassade efter 

resebehovet. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Skapa värde med kunden och intressenter 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 

till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 

vägledande för organisationens beslut och handlande 

Strategiska mål - Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för 

hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel nöjda kvinnor och 

män-index (NKI)l 
Kollektivtrafik 

barometern 
   

Allmän trafik 

- alla länsbor 

 

55 % 

   

52%   50 % 

- resenärer  65 % 63%   59 % 

- prisvärdhet  50 % 44%   42 %   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   79 %   

Andel tåg som går enligt 

tidtabell  
 95%  Nytt mått 2020 Nytt mått 2020 

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process produktion 

Utveckla värdeskapande processer 

Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 

Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 

faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 

att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter 

Strategiskt mål - Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och 

säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Antal resor 

Antal påstigande/mil  
(regional trafik) 

Biljettsystem 

Biljettsystem 

Resande 22,1  
miljoner totalt 

9,2 

22,6 miljoner  

9,5  

 22,1miljoner  

9,0   

 

 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

65 

 

Perspektiv Ekonomi 

Leder för hållbarhet 

Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning 

för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 

helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar 

medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald 

Subventioneringsgrad av taxor inom länstrafiken 
Sedan målet om skattesubventionsgrad inom kollektivtrafiken sattes till 50 procent har de ekonomiska 

förutsättningarna förändrats. I dag följs inte det uttalade målet. 

Strategiskt mål - God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

Skattesubventions- grad 

allmän trafik 

Ekonomisystem 

Planeringssystem 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

Inte öka mer än index 

50 % 

+0,6miljoner kr   

17:15 kr  

61 %     

-7,3 miljoner kr   

 21:38 kr   

61 %    

Aktiviteter  

 Prioritera måltalet för subventionsgraden av taxorna inom Länstrafiken. 
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Folkhälsa och sjukvård 
Målet med hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos länets invånare 

och en bättre och jämlik vård. Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag 

behöver. 

 

 

Bild: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 

upp, leva och åldras på.  

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård  
Jönköpings län hade Sveriges första konstaterade fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020 

konstaterades att Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive sjukvården i stor 

utsträckning. Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt och krävde en omställning av både 

primärvården och specialistsjukvården. Stor del av de aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och 

verksamhetsplan för 2020 fick pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021. 

Samtidigt har det införts många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort 

ansvar för sin hälsa och vi vill fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har tagit ett större ansvar 

för samverkan med kommunerna än tidigare och utvecklat nya arbetssätt för uppföljning på de särskilda 

boendena. De digitala besöken har ökat snabbt både i primärvården och specialistsjukvården. Detta är några 

exempel på hur införandet av den nära vården har tagit fart. 

Kvalitet är Region Jönköpings läns strategi. Hälso- och sjukvårdens budget för 2021 motsvarar närmare 10 

miljarder kronor. Den stora resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande 

verksamhet. På detta sätt frigöra arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.  

En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i befolkningens hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål att 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt 

och självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att 

främja hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika 

samhällsaktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. 

Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. 

Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för 

befolkningens hälsa. 

Munhålan är en del av kroppen och bör på sikt ingå i högkostnadsskyddet precis på samma sätt som andra delar 

av kroppen. Förändringen måste göras på riksnivå tillsammans med nya regler så inte systemet utnyttjas. 

Regionen ska arbeta för ett nationellt system så tandvården kan ingå i högkostnadsskyddet. 
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Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 

Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som prioriteringsgrund för 

kommunsamverkan.  

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är 

antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av handlingsplanen var planerad att ske 

under 2020, men sker istället 2021 med anledning av coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska 

mål med sikte på år 2025 och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år: 

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning 

1. Statistik och analys  

2. Medborgarmedverkan 

3. Hälsoekonomi  

4. Förbättringsarbete och forskning 

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt  

5. Samverkan och samlärande 

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet 

6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa 

7. Försörjning och sysselsättning  

8. Samhällsplanering och närmiljö 

9. Äldres livsvillkor och hälsa 

God hälso- och sjukvård  
Hälso- och sjukvården ska vara: 

• personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och 

värderingar 

• tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som hen har 

behov av 

• jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån behov 

• kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 

• säker, trygg och med kontinuitet – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den 

personal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns tillgängliga 

• kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att 

vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 

kostnadseffektiva åtgärder.       Källa: Socialstyrelsen  

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård  
En plan är framtagen under 2020 för hur vi tillsammans möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen 

tar sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram till 2030.    

I planen beskrivs sex övergripande strategier 

1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen 

2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård  

3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering 

4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finna tillgänglig 

när den behövs  

5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse  

6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 

tillsammans.  

Under planperioden kommer det genomföras utvecklingsarbeten där verksamheter får stor frihet och mandat att 

driva och utveckla sin verksamhet utifrån planen för framtiden hälso- och sjukvård. Syftet är att transformera 

arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.   
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Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter 

framtidens hälso- och sjukvård. Huvuddelen av 

invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård 

tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper 

verksamheter i hela samhället; främst Region Jönköpings 

län och även kommunerna och civilsamhället. Region 

Jönköpings län ska stödja det förebyggande arbetet. 

Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga 

fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för 

befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som 

skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och 

närståendes förmåga är en mycket viktig del.   

Den nära vården:  

• är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och 

förmåga att hantera sin sjukdom  

• skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare                

• arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms  

• är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård 

• är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget 

före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja 

• har vårdcentralen som bas  

• använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov  

• innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten 

Primärvård  
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. 

Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och 

oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering 

och uppföljning.  

Vårdcentralens uppgift är att: 

• bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen  

• arbeta aktivt med hälsa och erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal 

• lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att stärka 

invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa 

• vara vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov. Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt 

vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och 

närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan 

hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas 

• aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den 

vårdcentralen kan erbjuda 

• särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna och 

äldre personer 

• erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer. 

Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att 

de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre 

invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och 

invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av 

patientgrupper.  

Genom förstärkningen som görs finns möjlighet till en ökad bemanning på vårdcentralen, utökning av 

rehabiliteringsresurser, psykosociala team och det ger möjlighet att förstärka primärvårdens roll inom Nära Vård. 

Förstärkningen ökar också läkartäthet, patientsäkerhet, ökad kontinuitet och förbättrar medarbetarnas 

arbetsmiljö.  
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I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region Jönköpings läns mål, 

vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och 

revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan.  

Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik  
Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på 

bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.  

För att bibehålla och utveckla tre välfungerande akutsjukhus är det nödvändigt att fokusera på:   

• primärvården är basen för länets hälso- och sjukvård 

• att sjukvården fördelas med bredd- och spetskompetens på tre sjukhus  

• särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 

• säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 

• bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

• främja god samverkan i hela systemet 

• antal vårdplatser ska utgå från vårdbehov 

• vara en lärande organisation 

Region Jönköpings län strävar efter att operationer, undersökningar och behandlingar ska erbjudas nära patienten 

så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras, och 

det kan finnas ett behov att viss befintlig verksamhet behöver omfördelas till att vara centraliserade till något av 

länsdelssjukhusen. Uppstart av ny verksamhet kan ske i Värnamo, Eksjö och Jönköping. Under 2021 redovisas 

uppdraget om hur tre akutsjukhus garanteras på lång sikt. 

Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas uppdrag i alla tre 

upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga länskliniker. Inriktningen är fast 

bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och den nära vården i alla regiondelar. 

Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 

län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. Under kommande år utvecklas 

ögonsjukvården inom vårdval där samtliga vårdgivare tar ansvar för utbildning och jourverksamhet inom Region 

Jönköpings län. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till 

budget och verksamhetsplan.  

Det ska utredas om vården för äldre kan bli mer tillgänglig genom att också geriatriska vården ingår i vårdvalet. 

Tandvård 
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett övergripande 

ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför den. 

Folktandvården ska svara för:  

• regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år  

• specialisttandvård för vuxna 

• övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer lämpligt. 

Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 

tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 

Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. Allmäntandvård för vuxna finansieras av 

patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av 

barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård.  
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Samverkan med kommunerna 
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan. Tre 

strategigrupper inom områdena barn och ungdomar, psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att 

omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att på 

bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska 

ges nära hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt.  

Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital 

utveckling kräver nya samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan 

utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från frågan Vad är 

bäst för ”Esther”?1  

Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden: 

• vi utgår från patientens/brukarens behov. 

• vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 

• vi bemöter varandra med respekt och visar tillit vi lär av varandra 

och tar tillvara varandras kompetens     

Bild: Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner för samråd och inriktningsbeslut i 
frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling. 
Utöver dessa finns grupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning, e-hälsa, rehabilitering samt en styrgrupp för 

hjälpmedelsverksamheten.  

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Familjecentraler, barn och ungdomshälsan, 

barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är 

exempel på områden där samverkan sker. Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, 

vårdcentraler och kommuner ihop med patienter och närstående. Trygg och säker vård och omsorg är ett tydligt 

exempel på hur alla parter arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en annan 

viktig del som sker i samverkan. Andra områden där det finns ett nära samarbete med kommunerna är 

beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning, sprutbytesmottagning och arbete kring våld i nära 

relationer. Detta arbete leds av strategigrupp psykiatri och missbruk. 

Region Jönköpings län kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med 

länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och 

detta har Region Jönköpings län i beaktande. 

Tillsammans - varje dag lite bättre  

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- 

och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot 

gemensamma mål, oavsett verksamhet. Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna i Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR).  

Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente, 

regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att:  

• tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård 

• främja och bidra till invånarnas hälsa 

• främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen 

• solidariskt hjälpa varandra 

Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom sjukvårdsregionen. Nämnden kan 

även hantera samverkansfrågor inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och 

dialog med statliga myndigheter. 

                                                           
1 ”Esther” är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och specialistsjukvården. ”Esther” är en symbolisk person 

med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. 

”Esther” finns numera som ett globalt nätverk med knutpunkter ibland annat England och Singapore.     
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Regionsjukvårdsledningen bereder Samverkansnämndens ärenden och verkställer nämndens beslut genom 

direktiv till sjukvårdsregionala verksamheter och respektive region. Regionsjukvårdsledningen följer upp 

kvalitet, produktion och ekonomi.  

En stor del av den sjukvårdsregionala samverkan sker i regionala programområden. Programområdena ska 

konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften och verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv 

vård i hela sjukvårdsregionen. De regionala programområdena stöds av fyra kunskapsråd med företrädare för 

regionernas sjukvårdsledningar. I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Skapa värde med kunden och intressenter 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 

till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 

vägledande för organisationens beslut och handlande.  

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under medborgare och 

kundperspektivet: 

Strategi 1 – Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i 

vardagen.  

Strategi 2 – Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård 
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STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Patienttillfredsställelse  Nationell patientenkät  Andel nöjda patienter 

80 % i samtliga 

dimensioner och alla 

verksamheter där 

mätningen skett 

 PV 79,8 % 
SVF 78,6% 
Rehabilitering 84,4% 

Jag har tillgång till den 

hälso- och sjukvård jag 

behöver – instämmer 

helt/delvis 

Hälso- och 

sjukvårdsbarometern 
90 %  87 %  92 % 

Andel i befolkningen 

som har stort/mycket 

stort förtroende för 

hälso- och sjukvården i 

sin helhet i sitt sin 

region 

Hälso- och 

sjukvårdsbarometern 
75 % 74 %  76 % 

Medicinsk bedömning 

inom 3 dagar 
Nationella 

väntetidsdatabasen 
90 % Nytt mått Totalt 83%, varav 

kvinnor 82,2% och 

män 83,7 % 

Faktisk väntetid till 

första besök i 

specialiserad vård – 

andel kvinnor och 

män som fick komma 

inom 60 dagar 

(somatisk och 

psykiatrisk vård) 

Nationella 

väntetidsdatabasen 
80 %  Totalt 70 %, varav 

kvinnor 71,6% och 

män 67,9 % 

Totalt 75,6%, varav 

kvinnor 76,6% och 

män 74,2 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation  
eller åtgärd inom 60 

dagar 

Nationella 

väntetidsdatabasen 
80 %  Totalt 72 %, varav  

kvinnor 72,3% och 

män 72,4% 

Totalt 72,1 %, varav 

kvinnor 73,4 % och 

män 70,6 % 

Genomförda återbesök 

inom medicinskt 

måldatum 

Diver  90 % Totalt 69 %, varav  
kvinnor 71,6% och 

män 64,6% 

Totalt 69,4 %, varav 

kvinnor 72,6 % och 

män 65,4 % 

Tid till ambulans – andel 

prio 1 larm inom 20 

minuter 

 80% 74 %  73% 

 

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste 

utmaningar. Införandet av nya angreppssätt syftar till att fortsätta stärka patientens ställning och 

göra det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera 

patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med god 

kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för egenvård. 
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Språktolk 

Den som kommer till Sverige som nyanländ får alltid gratis språktolk som betalas av regionen. 

Kostnaderna för språktolkar i Region Jönköping uppgår till 29,3 miljoner kr 2019. 

Etableringstiden ligger i dag på två år. Därför är det rimligt att efter 2 år ska tolkkostnaden betalas 

av patienten själv. Kostnaden för tolkar får aldrig belasta verksamheten utan ska tas centralt. 

Gratis tolk med digital översättning ska erbjudas den som vill. Det finns numera ”appar” som 

översätter över 50 olika språk. 

Alla invånare har rätt till god och jämlik vård utifrån behov oavsett var i länet man bor. Avståndet 

till vården är en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, 

ansvar och roller utifrån personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, 

kvalitet och effektivitet. Region Jönköpings län styrning och ledning av arbetet med rätt använd 

kompetens ska systematiseras.  

Personcentrerad vård  

I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region 

Jönköpings län strävar efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och 

sjukvården. En viktig framgångsfaktor är den personcentrerade vården som innebär att se och 

möta hela människan och där individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam 

planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes hälsa och 

delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt med vårdgivare. 

Patientkontrakt, fast vårdkontakt och kontinuitet är viktiga delar för att uppnå en god 

personcentrerad vård. 

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras 

närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har haft 

cancer, lärcafeér, levande bibliotek och självhjälpsgrupper. Lärcaféer är en pedagogisk modell 

med målsättningen att deltagande patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin 

livssituation utifrån egna behov och resurser. En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med 

allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.  

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i 

Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga attityder, förväntningar och 

erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Patienternas 

erfarenheter av ett specifikt besök eller vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta att utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningar och 

brukarråd. 

• Fortsätta att utveckla mötesplatser och hälsocaféer regelbundet återkommande och i alla tre 

länsdelar 

Etik, existentiell hälsa och andlig vård 

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, 

psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära 

samverkande och en bearbetning av de existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en 

hälsofrämjande process i sin helhet. All vårdpersonal bör därför kunna ge grundläggande 

existentiellt stöd. Existentiell hälsa ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda folkhälsoarbetet. 

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för patientens vårdupplevelse. Varje 

mänskligt möte ger uttryck för värderingar och olika människosyn. Arbetsplatser och 

verksamheter ska präglas av ett bra bemötande som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet 
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synsätt, respekt och allas lika värde. Reflektion över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla 

den empatiska förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid liv.  

Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat lagstiftning, i riksdagens prioriteringsbeslut och 

i det synsätt som företräds av WHO och FN utgör en etisk plattform för hälso- och sjukvården som 

också knyter an till delar av Region Jönköpings läns program för social hållbarhet. Här inryms 

också det viktiga arbetet med jämlik vård och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

På enskilda arbetsplatser utgör etikarbetet ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en 

värdefull resurs. Det centrala etikrådet har uppdraget att övergripande initiera, stödja och stimulera 

etikarbetet, bland annat genom att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och 

förtroendevalda, främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet, samt 

ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården, samt via 

självhjälpsgrupper och lärcaféer. Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade 

av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar.  

• Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen bearbetning av 

livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov.  

Tillgänglig vård  

Att erbjuda vård när man behöver den och på det sätt man behöver som patient är en grund för att 

skapa förtroende hos invånarna. Region Jönköpings län har under många år varit i topp när det 

gäller tillgänglighet i Sverige. Pandemin under 2020 har inneburit en historiskt svår påfrestning på 

hälso- och sjukvården och dess personal. Nu står regionen inför uppgiften att ge människor som 

har fått sin vård uppskjuten den vård de behöver. Region Jönköpings län genomför därför en stor 

satsning för att möta det uppdämda behovet. Satsningen berör stora delar av vårdsystemet.  

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som 

en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur 

tillgängligheten till 1177 kan förbättras, testning av digitala triageringsverktyg, eventuell 

förstärkning av bemanningen och vart 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län. 

Vårdcentralerna är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet 

för invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård. Som ett led i arbetet för en bättre och mer 

tillgänglig nära vård i Region Jönköpings län är vårdcentralernas arbete avgörande för att stärka 

patienternas möjlighet att leva ett bra liv i sin hemmiljö med så litet behov av sjukhusvård som 

möjligt.   

Vårdcentralerna ska anpassa och vid behov öka sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett 

flexibelt öppethållande kan skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god 

bemanning på vårdcentralen. 

Patienter som har kunskap om sitt problem ska enkelt kunna träffa en specialist få snabb 

bedömning. Specialistläkare bör därför finnas tillgängliga även i primärvården vid vissa tider och 

dagar.  

Patienten behöver se fler fördelar med primärvården genom att kunna träffa en specialist direkt. 

Den digitala vården utvecklas snabbt och det är viktigt för vårdkvalitet och effektivitet att länets 

vårdcentraler jobbar med att fånga upp sina listade patienters digitala behov. Detta innebär ett 

arbete för att styra kontakterna mot den listade vårdcentralen. Allt för att effektivisera för vården 
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och patienten. Satsningar på utökad digitalisering beskrivs under framgångsfaktorn Sveriges bästa 

digitala vård. Sidan XX 

Genom att förtydliga vårdcentralernas uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma 

arbetssätt och förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna styras effektivare från 

akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och kvällar. Närakut bedrivs på vårdcentralen 

dagtid och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid.  

Vårdcentralerna behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. 

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, 

kontaktsjuksköterska, fast läkarkontakt och särskilda kontaktvägar. Patienten ska även erbjudas ett 

patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. De 

personcentrerade samordnade vårdförloppen är en viktig del i detta arbete. 

Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får 

möjlighet att vårdas hemma. För att möta behoven bör vårdcentralerna i samverkan med den 

kommunala sjukvården fortsätta att stärka det tvärprofessionella samarbetet. En utökning av 

rehabiliteringsresurserna i primärvården införs. 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas 

för att tillgodose detta behov. För detta behöver de psykosociala teamen förstärkas.  

I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök 

blivit uppskjutna. Under 2020 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och 

dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2021. En handlingsplan är framtagen och påbörjad 

under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka 

tillgängligheten även under 2021.   

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården utökas 

• Vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätter att stärka det 

tvärprofessionella samarbetet  

• Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården 

• Förstärkning av psykosociala team  

• Specialist Direkt, stimulera samarbeten mellan Bra Liv och sjukhusklinikerna. 

• Avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Under 2021 utreds 

hur tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur bemanningen kan förstärkas och vart 

1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län. 

• Förbättra tillgängligheten till vården utifrån de olika mål som är satta  

• Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården och säkra tillgängligheten till 

operation 

• Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna vården inom sydöstra 

sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.   

FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård    

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika 

villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt 

liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av 

resultat.  
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Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till 

exempel utifrån kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra 

till en mer jämlik hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av 

den kultur som erbjuds i samhället.  

När det gäller hbtqi-frågor arbetar vi under devisen: Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt 

eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården. 

Gäller även andra grupper såsom minoriteter, religioner, levnadsval, funktionshindrade med flera. 

Vi ska förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer och alla ska känna sig välkomna att 

arbeta hos oss oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla 

arbetsplatser i Region Jönköpings län oavsett om det är vård eller annan verksamhet. Utbildning i 

hbtqi-frågor liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och 

samarbetspartners.  

Arbetet med integration 

För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och 

svensk sjukvård. Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med 

anledning av coronapandemin och införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med 

stödjande insatser för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang.  

 

Vård som inte kan anstå 

Det är orimligt att alla som kommer till Sverige ges fri tillgång till vård så som svenska 

medborgare. 

 

Enligt lagen erbjuds alla asylsökande ”vård som inte kan anstå”. Det är ett svävande begrepp med 

diffusa förklaringar från Socialstyrelsen. Det behöver förtydligas utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Ett enhetligt beslutstöd behöver utformas med praxis och tillämpningar som gör det enklare när 

personalen ska hantera detta. Sverigedemokraterna menar att ”vård som inte kan anstå” ska 

motsvara akutvård. 

 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Ett enhetligt beslutstöd utformas med praxis och tillämpningar som gör det enklare när 

personalen ska hantera ”vård som inte kan anstå”. 

• Utreda möjligheten att i samverkan med kommunerna integrera utbildning kring hälsa, 

egenvård och sjukvårdens organisation i hela länets samhällsorientering för nyanlända. 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl 

en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar 

även tillgången till information och ett bra bemötande. För att skapa jämlika förutsättningar och en 

jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om principen om universell utformning, 

befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 

samt förebygga och motverka diskriminering.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika 

villkor, i form av exempelvis tillgänglighet, information och bemötande. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  
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Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  

Det förebyggande folkhälsoarbetet för att stärka barn och ungas somatiska och psykiska hälsa 

intensifieras under 2021 där riktade insatser krävs för att utjämna de påverkbara skillnader som 

finns relaterat till uppväxtvillkor och socioekonomi. Inom Strategi för hälsa pågår lärande 

nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på som har förankrats i samverkan med 

kommunerna genom Strategigrupp barn och unga. Målet är att förbättra barn och ungas hälsa med 

2 procent de kommande fyra åren.  

Den psykiska ohälsan ökar och olika insatserna behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. 

Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan 

mellan kommuner och Region Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för 

lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd med en verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn 

och ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och behandling till barn med både 

social problematik och psykisk ohälsa fortsätter.  

Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och 

unga. Under 2019 och våren 2020 intensifierades arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos 

barn och unga och underlätta omhändertagandet genom att skapa en triagering, En väg in. Ett ökat 

samarbete mellan elevhälsan, barn och ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en 

förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.  

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet 

barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk 

funktionsnedsättning ökar. Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården 

eller skolverksamheten blir ofta remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget 

med snabbt omhändertagande och korta väntetider till utredning och behandling så att stödinsatser 

kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig utveckling och välmående. Region 

Jönköpings län har trots omfattande köp och utbyggnad av den egna kapaciteten av 

neuropsykiatriska utredningar växande köer. Inför 2021 görs en treårig stor satsning för att bygga 

ut Barn- och ungdomspsykiatrin både avseende utredningskapacitet och behandling. Samtidigt 

utreds hur en första linjens vård för dessa patienter införs på bästa sätt. Medel ökas succesivt under 

plan perioden.      

Ett länsövergripande barnskyddsteam är framtaget som bedriver utbildning och verkar för att en 

generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls kring barn som far 

illa. Teamet bedriver även uppföljning och kvalitetssäkring samt formulerar rutiner för 

handläggning. Dessutom bistår teamet konsultativt vid den medicinska utredningen och vid 

anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna.  

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP 

(barn- och ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och 

ungdomar. Barnahus har två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen 

bättre stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder 

kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän. 

FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor 

som rör barn i deras vardag. 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och 

ungdomshälsan. Arbetet med En väg in fortsätter.  

• Utredning pågår för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri. 

• Medel tillförs för att bygga ut utredning och behandling för neuropsykiatri hos barn och 

unga inom barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet pågår under en treårs period.   
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• Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från 

Skottland och Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. Utifrån lärande 

nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på.  

Barnhälsovård 

Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet 

är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på 

jämlik hälsovård med generella insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med 

behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska arbeta tillsammans med kommunerna för att ge 

barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 

Familjecentraler 

Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd 

till nyblivna föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den 

allmänna kvinno- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande 

individ- och familjeomsorg  

(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, 

praktisk hjälp samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap. Uppdraget 

utvecklas genom att arbeta uppsökande med riktade insatser till familjer med behov av extra stöd, 

socioekonomiskt svaga grupper och i enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att 

implementera nya digitala verktyg för att nå bredden och utsatta grupper. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i Gnosjö pågår. När dessa är igång 

har varje kommun i länet minst en familjecentral aktiv.  

• Familjecentralernas uppdrag utvecklas genom att arbeta med riktade insatser till familjer 

med behov av extra stöd och i enlighet med den nationella Strategi för hälsa samt att 

implementera nya digitala verktyg för att nå dessa grupper. 

Ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån 

en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den 

ungdomsmottagning de vill. Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som 

ungdomarna väntas söka för. Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande 

insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och samfinansieras tillsammans med länets kommuner.  

I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler 

unga hamnar i ett gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina 

framtidsplaner. Därför behövs en samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns 

ungdomsmottagningar och umo.se, som är regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 

år. En spridning av olika digitala tjänster till exempel ungdomsmottagning on-line och andra e-

tjänster genomförs.  

Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa  

Effekterna av att äldre har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer under 

coronapandemin har lett till att flera äldre mist sina vardagliga sociala interaktioner. Långvarig 

avsaknad av sociala aktiviteter kan leda till ökad psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Under 

2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med att förbättra den psykiska hälsan hos 

äldre. Inom Region Jönköpings län har förändringar och utveckling skett kring hur den geriatriska 

vården är organiserad.  

Under 2021 omfattar samverkansarbetet inom Strategi för hälsa även främjandet av äldres hälsa 

och förebyggande insatser för att minska den psykiska ohälsan hos äldre. Ett lärande nätverk 
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etableras där viktiga fokus är ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, digital inkludering samt 

utvecklade samverkansformer med länets pensionärsföreningar och civilsamhälle.  

Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Arbeta riktat mot äldre för att identifiera och erbjuda behandling för att motverka psykisk 

ohälsa, suicid, ofrivillig ensamhet samt främja äldres psykiska hälsa 

• Under 2021 utvärderas den geriatriska vården i Region Jönköpings län. 

Trygg och säker vård och omsorg 

Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och 

utskrivning från sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för 

arbetet med trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag 

får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den". Vårdcentralens 

vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och utskrivning från sjukhus. 

Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att säkerställa att 

god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas 

så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska 

förstärkas genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella 

planer (SIP) och proaktiva insatser. 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

• Fortsatt arbete med Trygg och säker vård och omsorg   

• Fortsätta införandet av Patientkontrakt och fast vårdkontakt 

• Att arbeta aktivt med att utveckla och förbättra samarbetet med länets 13 kommuner i 

syfte att erbjuda jämlik hälsa och vård för länets invånare.  

• Fortsatt utökning av läkarstöd till de särskilda boendena och den kommunala 

hemsjukvården i enlighet med den utökning som regleras i Regelbok vårdval. Denna 

utökning av läkarmedverkan inom den kommunala primärvården är också ett led i 

omställningsarbetet till mer Nära Vård. 

• Förbättra och förenkla kontaktvägen mellan primärvårdspersonal och sjukhusbaserad 

vård.  

• Varje vårdcentral får ett förtydligat uppdrag att samverka med kommunerna på ett 

välorganiserat sätt med tydliga mötesplatser. 

Strategiskt mål Bra munhälsa och god tandvård   
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan 

tandhälsa och allmän hälsa är tydlig. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

viktigt för alla patientgrupper. Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer 

stora krav på samverkan mellan omsorg, vård och tandvård. För att möta det ökade behovet måste 

nya arbetssätt och samarbete utvecklas så att rätt kompetens används inom olika områden.  

Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja tandvårdsmottagning. 

Tillgängligheten till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider både för 

revisionspatienter och för nya patienter, samtidigt är tillgängligheten god på länets privata 

tandvårdsmottagningar. Vård och behandling ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten.  

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god 

tandhälsa ska fortsätta och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Det 

förebyggande kariesarbetet utvecklas genom att riktade insatser genomförs inom områden där 

kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem och skola. 
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Barntandvård upp till 23 år 

Kostnaden för barntandvård i Region Jönköping är högre än rikssnittet. 

Från 2015 till idag har 1216 st. asylsökande som anlänt till Jönköpings län har uppgivit att de är 

minderåriga, så kallade ensamkommande. Ålderskontroller av ensamkommande som gjorts av 

Rättsmedicinalverket visar dock att närmare 8 av 10 är över 18 år. Att ge gratis tandvård till de 

som egentligen inte har rätt till det skadar förtroendet för asylsystemet och kostar pengar i vården. 

Fri barntandvård ska därför inte erbjudas om patienten är uppenbart äldre än 23 år. Vid misstanke 

ska regionen istället debitera migrationsverket och begära korrekta åldersuppgifter alternativt en 

åldersbedömning. 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

 Riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar i förskola, fritidshem 

och skola.  

 Skapa rutiner för tandvårdsvårdpersonal vid misstanke om felaktig ålder. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel kariesfria 19-åringar  IT-systemet T4 45 % Totalt 41 %, varav  
kvinnor 44 % och   män 

39 % 

Totalt 44 %, varav 

kvinnor 47 % och 

män 43 % 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel  
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling –  
Folktandvården totalt 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019 81  % 

Specialisttandvården – 

antal remisspatienter 

som väntat mer än 60 

dagar  

T4/Diver  0 986 1359 

Täckningsgrad för den  
uppsökande 

verksamheten  

Statistik  90% 93 % 94% 

Andel berättigande till 

nödvändig tandvård 

som fått den utförd  

Statistik 70% 54 %, varav kvinnor  
53 % och män 56 % 

Totalt 58 %, varav 

kvinnor 53 % och 

män 59 %. 

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 

omhändertagande. Alla patienter ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång 

med mera.  

Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. Avgörande 

för att nå det målet är att rekrytera och behålla personalen. De kliniker som finns i glesbygd 

behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård. 

Folktandvården har under 2020 fortsatt arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och 

samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.   

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Förbättra tillgängligheten till folktandvården  
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• Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en 

attraktiv arbetsgivare.   

Perspektiv: Process och produktion  

Utveckla värdeskapande processer  

Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 

Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och 

att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt 

finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under perspektivet 

process och produktion. 

Strategi 3 – Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och 

ökad digitalisering  

Strategi 4 – Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och 

sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs  

STRATEGISKT MÅL: Enklare vardag för patienter och medarbetare   

FRAMGÅNGSFAKTOR Sveriges bästa digitala vård  

Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och har som mål 

att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- 

och sjukvård som är framtagen under 2020.  

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda 

patienten, där utvecklingen av digitala verktyg ska utgå ifrån medarbetarperspektiv och 

invånarperspektiv. Tekniken kan också ge möjlighet till effektiviseringar och utveckling av 

sjukvården i syfte att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Region Jönköpings län är 

aktiv i implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsotjänster. 

Implementering av e-hälsa ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till 

kvalitetsförbättringar inom vården.  

Regeringens och SKR:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå 

en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig 

utveckling och förbättring av vårdens processer och arbetssätt. Genom nationell och lokal 

samverkan kring standardiserat arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och 

patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd av 

digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, vårdprocessutveckling via standardisering och 

systematisering parallellt med personcentrering och med möjlighet till mobilitet och distansarbete. 

Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, och vården blir allt mer digifysisk, 

det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska kontakter.  

Digitaliseringen och artificiell intelligens inom hälso- och sjukvårdens verksamheter är viktiga 

verktyg för att förändra arbetssätt och förbättra tillgängligheten till vården för länsinvånarna. Detta 

kan även leda till en effektivisering för att patienten kan utföra flera uppgifter själv, ta del av 

information utan telefonkontakt, utföra bokningar och avbokningar samt få stöd att ta hand om sin 

hälsa utan insatser av vårdpersonal. Digitaliseringen kan även leda till effektivare arbete för 

vårdpersonal, minskad administration och mindre dubbelarbete.    
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Coronapandemin har gjort att användningen av digitala vårdmöten, vård på distans och journalen 

via nätet har ökat kraftigt. En utmaning för 2021 blir att hålla i och fortsätta med digitala besök 

och digital vård på distans. En handlingsplan är framtagen och arbetet är påbörjat för hur e-

hälsotjänster kan användas i ännu större utsträckning inom alla verksamheter.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten och andra digitala 

tjänster inom sjukhusvården och primärvården 

• Införa lösningar för egenmonitorering  

• Införa första linjens digitala vård – automatiserad anamnes och triagering  

• Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och 

primärvården för att möta patienternas behov 

• Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med 

bemanningsutmaningar. 

• Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och 

invånare) som möjliggör ökad användning 

• Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic  

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är en viktig grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Exempel på 

aktiviteter som fått genomslag är utvecklade stöd för ungas psykiska hälsa, insatser för nyanländas 

hälsa, idrottsskolor för äldre, språkutveckling för barn och spridning av koncept för 

samtalsgrupper. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja 

patienternas hälsa och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal 

om levnadsvanorna och psykisk hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska 

erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. En första delrapport i utvärderingen 

av hälsosamtalen har lämnats. Coronapandemin har påverkat genomförandet av intervjuer med 

utförare och verksamhetsansvariga. Nästa delrapport presenteras under 2021.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och digitaliseringen av hälsosamtalen och 

inkludera detta i delprojekt inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

• Under 2021 revideras de 9 handlingsplanerna för strategin Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län (sidan 4) 

Livsstilsutmaningen  

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Vårdcentralerna har 

dock ett särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Ett 

treårigt tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden 

och/eller befolkningsgrupper startade under 2020. Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och 

riktas till de vårdcentraler i länet som finns på platser där invånarna har förhöjd risk för ohälsa 

utifrån socioekonomiska förhållanden. Under 2021 sker ett målmedvetet förbättringsarbete i nära 

samverkan med samhällsaktörer i respektive närområde. 
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Region Jönköpings län och länets kommuner satsar gemensamt på att utveckla en modell för 

hälsocenter tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Målgruppen är invånare 

som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. I 

delprojektet Meny till invånare etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera 

sin egen hälsa. Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och hälsocoach on-line underlättar 

samspelet mellan den nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. Den nära vården ska 

använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 

förstahandsvalet för egenvård. 

Invånarprogram för levnadsvanor samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen 

för stöd och behandling. Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell 

hälsa, och våld i nära relationer är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet. 

Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta 

aktivt för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha representanter i nationella temagrupper.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till 

primärvården 

• Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare 

• Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare) 

• Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner  

Rehabilitering 

Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder 

mångskiftande insatser och aktiviteter. Att ta tillvara individens resurser och erbjuda professionell 

kompetens för att stödja och utveckla dessa, är en viktig del i den personcentrerade vården. Inom 

området återfinns en bred och varierad rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot 

funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, störningar och skador samt behandling mot smärta.  

Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område 

där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att 

rehabiliteringspotentialen som en individ har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, 

vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga och säkra övergångar och en bra 

rehabiliteringsprocess för den enskilde. Det är viktigt att Region Jönköpings län stödjer 

kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen.  

Fortsätta att utveckla digitala verktyg inom rehabiliteringsprocessen inom primärvård och 

specialistvård. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 För att förstärka samverkan och samarbete undersöks möjligheten att, med några 

kommuner, hitta arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med 

Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt 

är t ex rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård.  

Rehabilitering – återgång i arbete  

Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för 

att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna 

förmågan. Det krävs ett lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social 

rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.  

Region Jönköpings län har successivt utvecklat samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen 

och socialtjänst i sjukfall. Insatser ges för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och 

långvarig smärta inom ramen för ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga 



 

84 

 

sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är 

sjukskrivna till att återgå i arbete. 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner till patienter som 

är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen samverkansmodell utgår från en 

delad kostnad mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län.  

Naturunderstödd grön rehabilitering (NUR) riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, 

som utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i samband med 

långvarigt stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till 

återhämtning, stärka självkänsla och börja en nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga 

livet. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utvecklas 

och testas i primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

• Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete som innebär att ett metodstöd 

utvecklas inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Samordningsförbunden  

Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis 

rehabiliteringsområdet under nästan tio år. De består av Region Jönköpings län, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Samordningsförbunden stödjer 

samverkan och insatser som syftar till att personer i yrkesverksam ålder, med behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta 

eller studera. Insatserna är både långsiktiga och i projektform. Detta är en viktig verksamhet som 

ska stödja personer att komma i arbete. För att säkerställa att samordningen sker på optimalt sätt 

har verksamheten setts över under 2020 och slutsatserna hanteras under 2021. 

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 

2019 

 
Vårdprevention - Andel av patienter som bedömts 

ha risk inom område fall, undernäring, trycksår 

och munhälsa som fått åtgärd insatt 

(riskpatienter) 

Senior alert 90 %     76 %      

77% 

 

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. 

Säker vård – alla gånger är ett väl beprövat koncept som utgör basen för det proaktiva arbetet med 

patientsäkerhet i Region  
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Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur X, 

sidan XX). Patienters och brukares erfarenheter och kunnande tas 

tillvara för att utveckla nya arbetssätt.  

Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras fortlöpande i takt 

med hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta görs också i förhållande 

till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv inom 

ramen för den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård, 

och med Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet som lanserades 2020 och nu kommer implementeras. 

Patientsäkerhetsarbetet är en grundläggande beståndsdel i Region 

Jönköpings läns utvecklingsarbete i planen för möta framtidens hälso- 

och sjukvård.  

Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, 

resultatorienterad samt organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Strategiska 

angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet är: 

• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet. 

• Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för att stödja säkra arbetssätt. 

• Utveckla och använda arbetssätt för riskhantering.   

• Utveckla och använda arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården 

för att skapa ett resilient system. 

• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och 

vårdpersonal). 

Arbetet med att få de strategiska angreppssätten förankrade i patientsäkerhetsarbetet ska fördjupas. 

Mätning och övervakning av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade vårdskador, 

tillförlitliga arbetsprocesser och system, medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap 

samt lärande och utveckling. 

I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser samt ett engagemang där alla 

tar ansvar, agerar och samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är 

nödvändiga. Ett effektivt lärande är viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras 

även på det som fungerar bra och på hur man tar tillvara denna förståelse för att minska risken att 

fel uppstår. 

Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av medarbetare och 

ledare på alla nivåer, samt utveckling och forskning i nationella och internationella nätverk 

möjliggör utveckling. Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och 

medicinsk simulering, har en central betydelse för kompetensutveckling och teamträning. 

Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang, att minska 

vårdrelaterade infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och 

vårdmiljöer som minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, 

vårdpreventionsarbetet för att minska risk för fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, 

samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta arbetet med patientsäkerhet inom olika områden 

• Att se patientsäkerhetsarbetet som en del i kunskapsutveckling och lärande. 
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STRATEGISKT MÅL Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Indikatorer i Öppna 

jämförelser 
Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   44% 

Standardiserade 

vårdförlopp – andel 

patienter i SVF 

 70 % Nytt mått Nytt mått 

Standardiserade 

vårdförlopp – andel 

inom max ledtid  

  80 % Nytt mått Nytt mått 

Andel av läkare och 

sjuksköterskors 

arbetstid som läggs 

på administration 

  < 30 % Nytt mått Nytt mått 

 

Strategin för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är att gå från mycket bra till bästa möjliga 

för att skapa mer värde för invånarna och minska kostnaderna.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Under 2021 redovisas uppdraget om hur de tre akutsjukhusen garanteras på lång sikt och 

läggs till regionfullmäktige för beslut.  

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa  

Utgångspunkten för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är att bästa möjliga kunskap ska 

finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient i syfte att erbjuda jämlik vård. 

Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan 

vårdpersonal och patient som värdet skapas och vi ser hur effektiv och ändamålsenlig 

kunskapsstyrningen är. 

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 

kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. För att uppnå detta mål krävs en 

systematik i implementeringen och utbildning för medarbetarna. Regionernas system omfattar 

samverkan kring kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för ledning och 

verksamhetsutveckling i hela hälso- och sjukvården. 

Region Jönköpings län har åtagit sig att arbeta och samarbeta utifrån systemets vision Vår 

framgång räknas i liv i jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Det innebär 

bland annat att anpassa och säkerställa en lokal och sjukvårdsregional kunskapsorganisation och 

avsätta resurser på olika nivåer i systemet. 

Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden, samverkansgrupper 

och arbetsgrupper. Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i fyra 

nationella programområden: 

• Barn och ungdomars hälsa 

• Kvinnosjukdomar och förlossning 
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• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation  Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin 

De nationella programområdena leder och samordnar kunskapsstyrningen inom respektive 

område, följer upp och analyserar gap och utvecklingsbehov samt bidrar i arbetet med 

nivåstrukturering, utvecklingen av kvalitetsregister och ordnat införande av behandlingar och 

medicinsk teknik. 

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av nationella 

kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårdsregionens nationella registercentrum (RCSO) har särskild 

kompetens inom patientmedverkan, patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 

Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från 

hemmet ska erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med 

ambitionen att vara ledande i implementeringen. 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. 

Dokumentet beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens 

medverkan. Även mål och indikatorer för uppföljning beskrivs. Förloppen tas fram inom 

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. 

Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 

utvecklas och införs personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska 

sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.  Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker 

vid införandet.  

Vid behov tas vårdprogram och andra kunskapsstöd fram för att stärka ett likvärdigt och gott 

bemötande av patienter med symtomdiagnoser eller sällsynta sjukdomar. Region Jönköpings län 

använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade vården. 

Syftet är att säkra bästa möjliga resultat med så liten variation som möjligt. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och 

allvarliga hälsotillstånd.   

Kroniska sjukdomar 

Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de 

behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland 

annat fördjupad kartläggning av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, 

kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med 

flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus, återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. 

Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara och införandet av patientkontrakt fortsätter. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsätta arbetet med införandet av patientkontrakt och utveckling av omhändertagandet av 

patienter med kroniska sjukdomar 

Cancervård  

Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. 

Samtidigt förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet människor som lever med cancer ökar 



 

88 

 

med 5 procent årligen. Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) 

samt bättre behandlingsmetoder och läkemedel. 

Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av en cancersjukdom hos barn 

skapades under 2020. Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en 

beskrivning av vilken vård som ska erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som 

överlevarna bör erbjudas. 

En nationell satsning har genomförts över hela landet för att korta väntetiderna till cancervården.  

Regionalt cancercentrum sydöst har utformat sex löften till invånarna. Alla patienter med cancer 

ska:   

• få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 

• erbjudas diagnostik och behandling enligt best practice 

• vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 

• få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 

• erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram, samt  

Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. 

Region Jönköpings län har nu infört och arbetar efter de standardiserade vårdförloppen (SVF) . De 

flesta patienterna med cancer behandlas i SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de 

idealtider som är framtagna som mål. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika 

verksamhetsområden och den nära vården.  

Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra 

sjukvårdsregionen. Särskilt arbete med riktade insatser pågår med att få ett högt deltagande i 

mammografiscreeningen och cellprovtagning för livmoderhalscancer.  

Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2022. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av 

verksamheten. Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa 

tjock- och ändtarmscancerscreening. Ett sådant screeningprogram medför initialt stora nya 

kostnader, men enligt hälsoekonomiska beräkningar ska denna kostnad tjänas in med att färre 

individer dör av tjock och ändtarmscancer.  

Region Jönköpings län har undersökt i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett 

införande av organiserad prostatacancertestning kan ske. Under hösten 2020 startade ett projekt för 

införande av organiserad prostatcancertestning i Region Jönköpings län.  

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år får 1800 män beskedet att deras cancer 

upptäckts för sent och inte går att bota. Det visar på behovet att intensifiera arbetet mot 

prostatacancer. 

2021 ska PSA screening införas för att på sikt omfatta alla från 50 år som en permanent 

verksamhet. 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom måste säkerställas och utvecklas. Processgrupp 

cancerrehabilitering har upprättats med uppdrag att utveckla en trygg personcentrerad, 

behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i 

rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade vårdförloppen för att redan under 

utredningstiden kunna ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och egenvård. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Arbeta för att nå målen för standardiserade vårdförlopp  

• Att öka deltagandet i Region Jönköpings läns screeningprogram och genomföra riktade 

insatser.  
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• Påbörja screening för tjock- och ändtarmscancer  

• Införa PSA screening för att på sikt omfatta alla från 50 år som en permanent verksamhet. 

• Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus. 

• Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. 

Palliativ vård – vård i livets slutskede  

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig 

sjukdom varierar över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den 

palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård 

och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.  

Allmän palliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i 

hemmet, på sjukhus eller i kommunens särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till 

patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av 

läkarledda multiprofessionella team. Regionen övertar Ekhagens gästhem och driver i egen regi.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 En utredning ska göras ihop med kommunerna om inrättande av palliativt gästhem i alla 

tre länsdelar.  Verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) utvecklas. 

Kvinnors hälsa och förlossning  

För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs en flerårig satsning för förbättrad 

förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att 

förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för 

kvinnan i samband med graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av 

neonatalvården. 

Psykisk hälsa  

En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl 

främjande av psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och 

rehabilitering för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. 

Teambaserat arbete som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar 

att möta behoven hos patienten. Detta kräver en sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård 

med bättre samverkan mellan huvudmännen samt en ökad dialog med patient- och 

brukarföreningar. Vården behöver även bli bättre på att möta och behandla personer med trauma 

som kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Under 2021 intensifieras arbetet med att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet inom följande 

utvecklingsområden:  

• en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och 

kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå 

• fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

• fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande 

• fortsatt förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom 

• fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla 

verksamheter över huvudmannagränser  

• fortsatt anpassning av vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö 
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Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• starta upp den planerade tillnyktringsenheten 

• stärka vården för beroende och missbruk i samverkan med kommunerna  

• förbättringsarbete kring den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom i samverkan 

mellan den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen.  

Suicidprevention 

Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio 

mål som regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit. En uppdragsbeskrivning för arbetet 

med samordnad suicidprevention och psykisk hälsa under 2020-2023 är framtagen och antagen i 

ledningssystemet för samverkan med länets kommuner. Det övergripande syftet med uppdraget är 

att utveckla samordning och samverkan mellan berörda aktörer i Jönköpings län, stärka 

kunskapsuppbyggnad och kompetens, samt utveckla uppföljningen av det suicidpreventiva arbetet.   

Insatser för att minska stigma av personer med psykisk ohälsa är en viktig del i ett arbete med att 

förebygga psykisk ohälsa och suicid. För att ge ytterligare kraft i pågående arbete medverkar 

Region Jönköpings län i Folkhälsomyndighetens regionala antistigmasatsning inom psykisk hälsa 

och suicid 2020-2021. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Samordna arbetet kring suicidprevention i länet. För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete 

etableras ett nätverk med lokala samordnare i länets kommuner.  

Våld i nära relationer 

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och våld i nära relationer orsakar 

stort lidande för många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att detta 

uppstår eller upprepas. Resursförstärkning genomfördes 2020 för arbetet med att bemöta och 

omhänderta våldsutsatta personer inklusive barn i våldsutsatta miljöer.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Arbete med att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer fortsätter och utvecklas i länet 

och en första utvärdering genomförs under planperioden.   

Habilitering 

Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättningar. Genom bra habilitering underlättas tillvaron för personer med 

funktionsnedsättningar och därigenom skapas förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.  

Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom 

neuropsykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar. Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen 

ska intensifieras.  

Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven av 

habiliteringsinsatser både har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt sjuka barn 

med komplicerade missbildningar som överlever i större omfattning, liksom barn som föds mycket 

för tidigt. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering 

kan bedrivas jämlikt i hela länet 
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Hjälpmedelsverksamhet  

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid 

hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns 

verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt att den sammanhållna 

hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta länsinvånarnas behov 

av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att 

länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är 

huvudman i det enskilda fallet. 

Läkemedelsanvändning  

Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv 

läkemedelsanvändning. Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. 

Nya läkemedel ger möjligheter till bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade 

kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den specialiserade vården. Region Jönköpings 

län har en välfungerande rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. 

Läkemedelsdialoger genomförs med verksamheten. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet 

med att utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.  

Sedan 2019 har lagernivåerna av kritiska läkemedel för slutenvården ökats successivt. Ytterligare 

förstärkningar av lagernivåerna med fokus på OP/IVAs behov har skett under pandemin våren 

2020. Planering för fortsatta förstärkningar med fokus på att skapa lagerutrymme pågår under 

2021. 

Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot 

nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 

år och äldre) som har tio eller fler läkemedel (polyfarmaci) högre jämfört med de flesta övriga 

regioner i Sverige. Arbetet med att undvika olämpliga läkemedel fortsätter därför. Nya 

angreppssätt behöver utvecklas och prövas inom detta område.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel under 2021. 

• Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga läkemedel hos äldre. 

Ambulanssjukvård  

På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län så kallade IVPA-

larm (= I Väntan På Ambulans) i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det innebär att 

räddningstjänsten på aktuell ort får larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra 

defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans.  

SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet 

i fyra regioner och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Tjänsten SMS livräddare skulle införts i 

Jönköpings län under 2020 och utvärderas efter tre år. På grund av coronapandemin har arbetet 

med införandet skjutits upp och kommer stället ske under 2021.  

Region Jönköpings län är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). 

Kommunalförbundets uppdrag är att upphandla och äga flygplan samt administrera och sköta 

ambulansflygverksamheten.  

Verksamheten beräknas vara i drift 2021. Tillsvidare upphandlar Region Jönköpings län 

ambulansflygstjänster tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Införa SMS-livräddare  
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Bidrag inom folkhälsoområdet 

Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen för de nationella 

folkhälsomålen där fokus är på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Bidragen är en 

viktig stimulans till civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera sin 

hälsa.  

Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika 

projekt. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen och organisationer inom 

funktionshinderområdet är exempel på mottagare av stöd.  

Ansökan om bidrag lämnas in ihop med en verksamhetsplan. Återredovisning med uppföljning av 

hur regionens bidrag använts lämnas årligen in ihop men en förteckning över andra offentliga 

bidragsgivare. 

Inom funktionshinderområdet ska bidraget stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida 

information, upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i 

samhället om situationen för personer med funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till att 

verka för en förbättrad hälsa i gruppen. 

Idéburet offentligt partnerskap 

Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska 

utvecklas i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det 

offentliga och den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot 

kvinnor, minska utsatthet hos EUmigranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla 

nya modeller som bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som 

marknaden inte kan lösa.  

Prioriterat uppdrag under 

planperioden:  Öka 

antalet tecknade IOP. 

Smittskydd, vårdhygien och strama  

Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av 

smittsamma sjukdomar. Under coronapandemin har smittskyddet en central roll gentemot såväl 

vården som övriga delar av samhället när det gäller information och riktlinjer, förebyggande 

åtgärder, smittspårning, epidemiologisk övervakning m.m. Planering pågår även för en framtida 

storskalig vaccinationskampanj när ett godkänt vaccin mot covid-19 finns tillgängligt. 

En viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar är vaccinationsprogrammen. 

Region Jönköpings län följer upp vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, 

kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Årligen genomförs 

en omfattande influensavaccinationskampanj där drygt 60 procent av alla länets invånare över 65 

år vaccineras. Under hösten 2020 påbörjas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för 

pojkar i årskurs 5 (flickor vaccineras sedan 2010) och Region Jönköpings län stöttar Elevhälsan i 

arbetet med informationsinsatser och uppföljning av detta. 

Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården 

och inom kommunal vård och omsorg. Med hjälp av hygienombud på varje avdelning mäts 

följsamheten till basala hygienrutiner och stort fokus läggs på utbildning av medarbetare i olika 

verksamheter. I samband med pandemin har hygienrutiner och skyddsutrustning varit helt 

avgörande för att minimera smittspridningen till såväl vårdtagare som personal i region och 

kommun och i stort sett allt arbete har fokuserats på detta. 
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Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell antibiotikaanvändning.  

Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till verksamheterna. 

Bland annat görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på 

förskrivarnivå. 

Under våren 2017 genomfördes ett projekt med antibiotikaronder i regionen. Arbetssätt där en 

infektionsläkare samarbetar med andra avdelningar på inneliggande patienter har visat sig vara ett 

effektivt sätt att minska förskrivningen av antibiotika.  

De flesta sjukhus i Sverige har antibiotikaronder och studier har visat på en 34 % minskning av 

antibiotikaanvändning genom ett sådant arbetssätt.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• storskalig vaccinationskampanj mot covid-19 

• förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården genomförs 

• Region Jönköping ska börja arbeta med antibiotikaronder där kliniska förutsättningar 

finns. 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 

2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region 

Jönköpings län. I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår det att regionerna ska planera 

sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. att ha en god 

förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, utbildning och övningar. 

Risker och sårbarheter analyseras fortlöpande och är grunden för planeringsarbetet. Detta arbete 

genomförs delvis med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) utifrån överenskommelser gällande krisberedskap och lagen om extraordinära händelser.  

Inom området civilt försvar pågår arbetet utifrån överenskommelser med MSB samt Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) samt socialdepartementet. Överenskommelsen kommer vara 

oförändrat under 2021. De mest prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, 

säkerhetsskydd samt att arbeta med att skapa en krigsorganisation och krigsplacering fortgår under 

2021. För hälso- och sjukvårdens beredskap ligger fokus i överenskommelserna på att identifiera 

hur anpassning skall ske för att kunna omhänderta många skadade.  

Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna 

upprätthålla en god katastrofmedicinsk beredskap. Region Jönköpings län behöver bli mer robust 

och uthållig. Det gäller främst lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, 

skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Den generella lagerhållningen behöver öka och 

beslut tas för hur lång tid utrustningen skall räcka vilket kommer att medföra ökade kostnader. 

Region Jönköpings läns lokaler behöver vara robusta och anpassade för de krav som ställs. Även 

personalens uthållighet och kunskapsutveckling vid en längre kris har visat sig vara en utmaning. 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

• kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och skapa en krigsorganisation 

och krigsplacering 

• översyn av lagerhållning och lokaler för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och 

uthållighet  

• översyn om hur personalen utbildas, ges övning och förbereds på kris- och katastroflägen 

För  
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Tandvård  

Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska 

förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt 

för kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten. 

Allmäntandvård barn och ungdomar 

Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas 

när de lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och 

unga vuxna upp till 23 års ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom en förändring i 

tandvårdslagen och regionernas ansvar för tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län 

kompenseras för ökade kostnader genom att det generella statsbidraget höjs. Den förbyggande 

tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra munhälsa på lika villkor.  

I flera decennier har fluorbehandling i skolan bidragit till att ge våra barn goda förutsättningar till 

bra tandhälsa. Alla barn ska ha samma rätt till flourpensling oavsett var man går i skola.  

Ingen särbehandlingar får ske beroende av var man bor, ursprung eller hur gammal man är. 

Folktandvården har historiskt genomfört ett framgångsrikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, 

med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa.  

Tandvård för personer med särskilda behov 

Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och 

att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda och 

egna boenden samt personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade. 

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande 

verksamhet) och nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård 

ges även till andra patientgrupper som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Den tandvård 

som här avses kan till exempel vara infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Regionerna 

ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat) som har stora behov av tandvård på grund av 

långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (F-tandvård).  

Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet 

och hälsan. Det krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården och länets 

kommuner.  

För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa 

grupper med långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna 

tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region Jönköpings län 

inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.  

Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om 

nödvändig tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet följs 

kontinuerligt.  

Specialisttandvård 

Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens 

odontologiska institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot 

allmäntandvården är ett är viktigt arbete för att öka allmäntandvårdens möjligheter till ett bredare 

omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att specialisttandvård också utförs av specialister 

på allmäntandvårdskliniker. 
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Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och 

drabbas av sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att 

förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta kan innebära behov av att disponera om 

resurser inom specialisttandvården till förstärkning av orofacial medicin (sjukhustandvården) på 

Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer 

Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av 

produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till 

kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få 

ledare och medarbetare kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och 

uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och 

miljö samt ökad effektivitet.   

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet 

lärandet och förnyelse 

Strategi 6 – Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan 

där värde skapas tillsammans   

För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och brukarorganisationer 

liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare. Region Jönköpings län är en av två 

internationella knutpunkter för forskning och utveckling av detta arbete under benämningen co-

production. Utvecklings- och kvalitetsarbetet med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga 

mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt utveckling. 

Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och 

sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta 

kostnad varje gång. Det stimuleras genom att fokusera på systemförståelse, processförbättringar 

och resultat som skapar mer värde för patienten, genom stöd för såväl organisatoriskt, som 

personligt lärande varje dag, samt genom en kultur med fokus på morgondagen.  

En av sjukvårdens största tidslukare är dokumentation och administration. Ibland skrivs saker på 

flera ställen. I andra fall dokumenteras sådant som inte har något värde. Inspektionen för Vård och 

Omsorg har slagit fast att otydlig och onödig dokumentation äventyrar patientsäkerheten och tar 

tid från patientvården. 

Tidigare fanns enklare formulär och kraven på dokumentation var mindre. Det sparade mycket tid. 

I många fall skulle det räcka att markera med kryss i en färdig mall. Överrapportering mellan 

regionen och kommunens ansvariga sjuksköterska (MAS) kan bli bättre.  

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader förutsätter nya 

arbetssätt. Lärande och förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att 

se möjligheter, pröva nya vägar och att vara lyhörd för idéer och förslag. En grundläggande 

kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån invånare och patienters behov skapa 

förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det pågår utvecklingsprojekt, utbildningar 

och lärandeseminarier inom olika områden för att stödja och stimulera förbättringsarbetet. Lärande 

erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är långsiktigt och präglas av ett 

förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 

samverkan. En utmaning för verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre 

och snabbare sätt.  
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En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens 

och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. Inom hälso- och 

sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket 

kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade 

kompetensen används på bästa möjliga sätt. Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en 

kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd 

kompetens (RAK). 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

• Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK) 

• Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

• Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

• Erbjuda kompetensförnyelse för Region Jönköpings län och kommuner i samverkan, 

praktisk träning och teoretisk bas.  

• Gemensam processledarskapsutveckling - gemensam ledarutveckling kommun/region. 

• Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond 

• Intensifiera arbetet med att ta bort överflödig dokumentation i vården. 

STRATEGISKT MÅL Professionell kunskap och förbättringskunskap  

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resultat 2019 

Antal forskarutbildade 

medarbetare  
Sammanställning hos 

Futurum  
Fler än 125 128 142 

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150 161 151 

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvård   

Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central del i en 

kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och 

finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till kunskapsbaserad vård som till exempel 

biblioteksverksamhet. Detta har resulterat i att organisationen har många aktiva forskare och en 

mycket god vetenskaplig aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och attraktionskraft. De 

FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län stöder är till exempel medarbetares 

forskningsuppdrag, forskningstid, forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och 

forskarutbildning.  

Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen 

innebär ett ökat behov att stärka stödet till kliniska forskare och klinisk forskning. Under de 

senaste åren har också en klinisk prövningsenhet och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk 

forskning, Forum Sydost, etablerats och utvecklats positivt vilka bland annat bidrar till att fler 

kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen.  

I framtidens hälso- och sjukvård behövs ett ökat fokus på att utvärdera och implementera nya 

innovativa teknologier. Samverkan i detta arbete görs i Sydöstra sjukvårdsregionen och beskrivs i 

den Life Science strategi för sjukvårdsregionen som antogs under 2018. 

Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras 

regionerna utifrån andelen invånare. Andelen för Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner 

kronor. Från FORSS går projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region 
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Jönköpings län stöder i likhet med övriga sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara 

forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning.  

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats tillsammans med 

Jönköping  

University och länets kommuner är en drivande aktör i utvecklingen av forskningsområdet 

förbättringsvetenskap (Improvement Science) och utbildning, vilket sätter Jönköpings län på både 

den nationella och internationella forskningskartan.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och 

kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Tandvård  

Odontologiska institutionen är ett ledande centrum – såväl nationellt som internationellt – för 

specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning sker 

inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral 

protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv 

platser.  

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Hälsohögskolan har tillsammans med Region Jönköpings län ansökt om att få etablera en 

tandläkarutbildning. En sådan utbildning kommer innebära att den odontologiska kliniska 

forskningen behöver förstärkas. 

Perspektiv: Medarbetare 

Involvera motiverade medarbetare 

En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig 

uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god 

arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens 

utveckling   

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs en strategi som faller under perspektivet 

medarbetare. Strategi 5 – Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och 

kompetensförnyelse  

STRATEGISKT MÅL En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv 

arbetsplats 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetenta och engagerade medarbetare 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2020 Resultat 2018 Resultat 2019 

Kostnad för 

bemanningsföretag  
Hyrkostnad som andel av 

personalkostnaden 
2 % 3,5%  2,9% 

Region Jönköpings läns pågående arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård, innebär också att personalstrukturen och kompetensförsörjningen behöver anpassas för att 

stötta en förflyttning av hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till 

vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 

invånarna själva.  
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Kostnaden för hyrpersonal inom vården minskade under 2019 och är låga per invånare i jämförelse 

med många andra landsting/regioner. Arbetet i verksamheterna fortsätter för att nå en stabil och 

varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Centralt för detta mål 

är att fortsätta arbetet för att utveckla Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare inom 

bristområden.  

Coronapandemin har inneburit begränsningar för personalens vidareutbildning och det är viktigt 

att kompetensutvecklingen av medarbetare fortsätter. Arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter 

och intressanta och utmanande arbetsuppgifter är medarbetarfrågor som varje verksamhet ska 

arbeta med.  

Det lokala ledarskapet och chefskapet på Region Jönköpings läns tre akutsjukhus, vårdcentraler 

och i övrig vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar samt främja 

personalinflytande. Arbetet med att utreda nya lokala sjukhusledningar som påbörjades 2019 

pausades under våren 2020. Det har därefter återupptagits och under planperioden implementeras 

utredningens förslag.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

• Fortsatt arbete för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet.  

• Implementering av utredningens förslag kring lokala sjukhusledningar  Aktivt arbeta 

med att bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist  

• Utökningen av bemanning av ST-läkare och AT-läkare med särskild 

primärvårdsinriktning, samt dietister som arbetar för primärvården. Tandvården arbetar 

aktivt med att bemanna verksamheter som har brist på kompetens för att öka 

tillgängligheten. 

• Rekrytering av rätt akademisk kompetens till den planerade tandläkarutbildningen. 

• Arbeta aktivt med kompetensutveckling, erbjuda utbildningsmöjligheter och 

forskningsmöjligheter för att attrahera och behålla medarbetare inom primärvården  

• Omställningsåtgärder kan komma att behövas under hela planperioden kopplade till 

förändringar i verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och utveckling. 

Perspektiv: Ekonomi 

Leder för hållbarhet 

Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar 

förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och 

processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och 

ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens 

och mångfald.   

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som 

lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget --170,9 mnkr 17,1 mnkr 

Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att vården utformas 

och ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på hälsotillståndets svårighetsgrad och 

åtgärdernas kostnadseffektivitet. Balans mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och 

ekonomiska ramar måste upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. 

Verksamheterna ska följa sina budgetramar.  
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Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som resultat, för att 

kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda prestationer och nådda resultat. 

Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.  

En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på kompetent personal och 

att investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler 

och utrustningar måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med jämförelser med 

övriga regioner. Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjusterad hälso-och 

sjukvårdskostnad per invånare. 

Ambitionen är att successivt förstärka den nära vården. Denna omställning syns redan från 2019 då 

primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att denna 

omställning ska fortsätta.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

 Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården.  

Avgiftsnivåer  
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats rjl.se 

samt i särskild bilaga till budgeten.  

 I vissa fall blir patienter inlagda mot sin egen vilja. Så kallad tvångsvård. Det kan bli långa 

vårdtider och stora belopp för den enskilde patienten att betala. 

Antalet uteblivna besök i vården där patienten inte dyker upp uppgår till 2,5 % vilket motsvarar ca 

6000 vårdbesök. Det säger sig själv att detta kostar mycket tid och kraft för medarbetarna. En 

administrationsavgift på 200 kr ska införas vid helt uteblivna besök. 

Prioriterade uppdrag under planperioden är: 

 Under 2021 utreda hur kostnader för digitala besök hanteras. 

 Dygnsavgiften slopas om man som patient är utlokaliserad eller blir placerad i korridoren. 

 Dygnsavgiften för patienter inlagda för tvångsvård ska tas bort. 

 En administrationsavgift på 200 kr ska införas vid helt uteblivna besök. 

 Efter 2 års legal registrerad vistelse i Sverige ska tolkkostnaden betalas av patienten själv. 

 

Investeringar inom folkhälsa och sjukvård  

Behov av investeringar i lokaler, utrustning och IT uppkommer av olika skäl. Huvuddelen av 

Region Jönköpings läns investeringar i utrustning avser återinvesteringar för att upprätthålla 

befintlig kapacitet i verksamheten. Med den tekniska utveckling som sker medför ofta även 

återinvestering i utrustning nya funktionaliteter och det förekommer att den nya utrustningen 
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kräver ombyggnation eller annan anpassning av lokaler för att kunna installeras. Andra skäl till 

investeringsbehov är arbetsmiljökrav eller förändrade arbetssätt. 

Vid prioritering av vilka investeringar som ska genomföras ska alltid prövas om åtgärden stödjer 

förflyttningen till nära vård. Detta gäller såväl lokaler som utrustning och IT. Hur investeringen 

påverkar kommande driftkostnader är en viktig aspekt i prioriteringen. 
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Stöd och service 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras 

behov och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. 

Klokt använda resurser bidrar till verksamheter som ger bästa möjliga service till våra invånare. 

Verksamheten inom stöd och service samlar alla de olika funktioner som varje dag året runt, alla 

dygnets timmar på olika sätt stödjer Region Jönköpings läns kärnverksamheter i deras uppdrag att 

leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning mm. 

Stödfunktionerna ska i nära dialog med verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med 

ständiga förbättringar i syfte att bidra till en alltmer hållbar verksamhet. Största möjliga nytta för 

såväl länsinvånare som medarbetare ska vara i fokus. 

För att de högt uppsatta målen inom Region Jönköpings läns verksamheter ska kunna uppnås är 

det helt avgörande att stödfunktioner fungerar väl. Det betyder till exempel att lokalerna ska vara 

moderna och ändamålsenliga, att IT-systemen ska vara stabila och funktionella, och att 

upphandlingarna är strategiska och innovationsinriktade. Det innebär också att regionen ska ha 

hållbara transporter och en god materialförsörjning. 

Med en aktiv omvärldsbevakning och värdefulla samarbeten med andra aktörer ska Region 

Jönköpings län verksamhet inom stöd och service hela tiden utvecklas. För att kunna erbjuda bästa 

möjliga service till såväl invånaren som medarbetaren. 

INRIKTNING 
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika 

typer av stöd- och servicefunktioner: 

• Upphandling samt utrustningsprojektering 

• Materialförsörjning 

• Läkemedelsförsörjning 

• Transporter 

• Administrativ service 

• Information och kommunikation 

• Hjälpmedelsservice 

• IT 

• Vårdnära service 

• Lokaler 

• Medicinteknisk service 

• Miljö 

• Säkerhet 

• Sjukvårdsrådgivning 1177 

• Kontaktcenter 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och 

bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling av 

välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till 

effektivisering.  
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Vårdnära service 

Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, 

utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. vilket kan 

underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade 

kompetensen används på bästa möjliga sätt. Exempel på detta är patientnära städning, 

måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en 

viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.  

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 

Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från 

välfärdens och medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas 

omfattas av långtgående krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län 

ställer också långtgående miljökrav med grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid 

upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och innovationsvänliga lösningar. Region 

Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett 

helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 

Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel 

som produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt. Region 

Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt 

den idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer 

krav på kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, 

även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i 

upphandlad verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det 

är relevant. 

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på: 

• offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

• effektiva inköp 

• en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

• en rättssäker offentlig upphandling 

• en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

• en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

• offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens 

effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid 

inköp ta hänsyn till intentionerna i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus 

ska läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska 

kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska 

stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas. Region Jönköpings 

län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så stora effekter som 

möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska 

främjas.  
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Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna 

upprätthålla en god katastrofmedicinsk beredskap. Det gäller främst lagerhållning av särskilt viktig 

medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. En översyn av 

lagerhållning för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och uthållighet ska prioriteras. 

Region Jönköpings län ställer sig positiv till samverkan med länets kommuner när det gäller 

gemensamma upphandlingar där det kan skapa klokt resursutnyttjande och bättre service till 

länsinvånarna. 

1177 

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som 

en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur 

tillgängligheten till 1177 kan förbättras, testning av digitala triageringsverktyg, eventuell 

förstärkning av bemanningen och vart 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län. 

Måltidsverksamhet 

Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad 

under hållbara förhållanden. Region Jönköpings län har under 2020 tagit fram en kostpolicy som 

ska användas i den egna verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser.  

Lokalförsörjning 

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att 

verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv 

fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika 

lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra 

regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens arkitektur vid 

Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 

kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera 

byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen 

på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt 

och nationellt. Inomhusklimatet är en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och 

ombyggnad. Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh 2021-2025. 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. De senaste åren och kommande år sker flera större 

fastighetsinvesteringar inom de tre akutsjukhusen i syfte att framtidssäkra lokalmässiga 

förutsättningar för en fortsatt god vård. 

IT 

Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och 

användbara tjänster är avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som 

medarbetare har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid 

efter nationell och regional samverkan för att nå standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, 

effektivare administration och för att hushålla med våra resurser. 
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De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att 

underlätta integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information 

mellan olika aktörer och system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få 

en bättre och mer sammanhållen vård, oavsett vem som utför vården, och att aktörer som 

organisationer och företag ska kunna kommunicera med Region Jönköpings län på ett effektivt 

sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande verktyg. Utformning av nya 

digitala verktyg och arbetssätt bör ske tillsammans med dem som skall nyttja dem. En 

förutsättning för att lyckas med den höga ambitionsnivån för verksamhetsförändring med stöd av 

IT  

(digitalisering), såväl nationellt som för Region Jönköpings län, är att målbilden är gemensam, att 

den sker i nära samverkan mellan verksamhet och IT samt att resurser finns i båda delarna.   
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Egenfinansiering  
 

Sverigedemokraterna väljer att egenfinansiera tågdepån i Nässjö. 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att Region 
Jönköpings län över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. 
Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar 
mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. 

RESULTATBUDGET 

Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och 

löneförändringar liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2021–

2023 är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2020. 

(miljoner kronor) 

 

 

 

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR) 

Det finansiella målet som sträcker sig över perioden 2015-2025. 

Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 samt scenario för 2024-2025 

 

 

 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens nettokostnad -11 445 -11 988 -12 452 -12 666

Skatteintäkter 9 348 9 323 9 664 10 031

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 433 3 253 3 325 3 232

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 336 588 537 597

Finansnetto 5 187 191 99

Resultat 341 775 728 696

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019
P ro gno s 

2020

B udget 

2021
P lan 2022 P lan 2023

Scenario  

2024

Scenario  

2025

Summa 

2015-2025

Verksamhetens resultat (före finansnetto) 235 213 313 251 846 1 091 588 537 597 366 366 5 403

Avskrivningar 369 386 398 374 361 390 439 473 480 482 485 4 637

Egna medel 604 599 711 625 1 207 1 481 1 027 1 010 1 077 848 851 10 040

Investeringar detaljer -337 -613 -837 -819 -1 186 -1 003 -922 -717 -697 -637 -640 -9 128

Tågdepå -240 -240 -240 -720

Framskjutna investeringar/reducering investeringar 156 -156 0

Egenfinansiering 267 -15 -127 -195 178 322 -135 53 140 211 211 912

Ianspråktagande placerade medel 200 -200 0

Egenfinansiering efter ianspråktagna medel 267 -15 -127 5 178 322 -135 53 -60 211 211 912
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Regionfullmäktiges direktiv till 

styrelse och nämnder avseende  

budget 2021  

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Beräkning av verksamhetens nettokostnad 

Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2020 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Generella och riktade statsbidrag 

Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. I 

budget 2021 har de riktade statsbidrag inom hälso- 

och sjukvården som är knutna till 

överenskommelser mellan SKR och staten räknats 

in. 

REGIONSTYRELSEN OCH NÄMNDERNAS 

ANSVAR - UTGIFTSOMRÅDEN 

Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 

att fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2021.  

 

 

 

 

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 

utgifter med mera 

 

Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2021. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

med mera uppgår till 60 miljoner kronor. Detta är 

avsatt för större oförutsedda händelser som kräver 

att Region Jönköpings län tar ansvar och kan 

behöva göra något utöver det som tidigare beslutats. 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 

anvisas för ökade lokalkostnader i 

anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 

fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 

kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 

till följd av större inventarieinvestering. 

Finansiering sker med utrymme för ökade 

avskrivningskostnader. 

Uppföljning 

Regionstyrelse och nämnder ska genom 

månadsrapporter från förvaltningen löpande följa 

verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti 

ska regionstyrelsen till regionfullmäktige 

återrapportera en delårsrapport med 

sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot 

de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 

helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen 

lämna årsredovisning till regionfullmäktige. 

I delårsrapporten efter augusti och i 

årsredovisningen ska återrapporteringen spegla 

regionfullmäktiges fördelning per nämnd och 
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utgiftsramar. Regionstyrelsen kan välja att särskilt 

följa vissa uppdrag och utökningsramar. 

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 

övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 

med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 

oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 

samband med att delårsrapport per april respektive 

augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka 

åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i 

syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 

måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal 

som vid mätningen visar rött, det vill säga inte är 

uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför 

dess behandling av delårsrapporten. Nämndens 

ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 

sammanträde för åtgärderna. 
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REGIONSTYRELSEN OCH  

NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Budget för egna verksamhetsområden 

Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i januari 2021 

fastställa budget per verksamhetsområde.(Normalt 

fattas beslutet i december.)  

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 

en budget för de delar av styrelsens och nämndens 

utgiftsramar som inte fördelats till  

verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar för 

att samordna arbetet med förvaltningsbudget i  

vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi 

Ersättningsformer 

Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några 

verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 

andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 

nämnder har att tillämpa följande former för 

fördelning av budget till verksamhetsområden. 
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För de verksamhetsområden som har intäkter från köpande enheter regleras prissättningen enligt fullmäktiges 

inriktning för stöd- och serviceverksamheter. 

Resultatbalansering 

För anslagsfinansierad verksamhet avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett resultatsaldo. 

Samma princip gäller för de intäktsfinansierade serviceverksamheterna. 

För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande år. 

Regionstyrelsen fastställer resultatet på verksamhetsområdesnivå i samband med behandling av årsredovisning 

2020. För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband med behandling av årsredovisning 2020. Om ett 

verksamhetsområdes ackumulerade saldo är negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan för återställande 

inom tre år. Åtgärdsplanen fastställs av respektive nämnd och delges regionstyrelsen. 

Tandvård 

Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för mycket från TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket), 

referenspriser för att inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för den enskilde. Krav på 

konkurrensneutralitet förutsätter att prissättningen baseras på självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2021 med i genomsnitt 1,8 procent. (2020: 1,7 procent).  

I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den kommunala sektorn 

har generell avdragsrätt för mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt utanför 

Folktandvården. För 2021 är denna beräknad till 21,5 miljoner kronor (2020: 21,1 miljoner kronor). 

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,9 miljoner kronor (2020: 12,6 miljoner kronor) avser kostnader för 

läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt ersättning för 

Folktandvården för vuxentandvårdens underskott vid tre underskottskliniker. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan varierar i länet. 

Utgiftsramen för barntandvårdspengen 2021 uppgår till 127,5 miljoner kronor varav 0,6 miljoner av dessa avser 

högkostnadsskydd barntandvård. Antalet 3-23-åringar beräknas 2021 uppgå till ca 92 400 personer vilket ger en 

genomsnittlig barntandvårdspeng på 1 373 kronor. För Folktandvårdens preventiva arbete inom barnhälsovård, 

förskola, grundskola och gymnasium ges en särskild ersättning på11,8 miljoner kronor (2020: 11,2 miljoner 

kronor). Utöver barntandvårdpengen och det preventiva folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,6 miljoner 

kronor (2020: 5,4 miljoner kronor) för Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader avseende 

utbildningsansvar, läkemedel, tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården för underskottskliniker. Total 

utgiftsram barntandvård 2021: 144,9 miljoner kronor. Tandvård för personer med särskilda behov har 2021 en 

budget på 34,0 miljoner kronor (2020: 33,3 miljoner kronor). Specialisttandvårdens budget 2021 är 119,2 

miljoner kronor (2020: 116,9 miljoner kronor). 

Det finns ett ersättningssystem för specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och därtill kopplad ersättning 

för områdena: 

• tandvård som inte kan finansieras genom intäkter från patient och försäkring 

• forskning och utveckling 

• utbildning av specialisttandläkare med flera 

Regional utveckling 

Utbildning och kultur Budgetram 

Länstrafiken Budgetram 

Övrigt 

Politisk verksamhet Budgetram 

11, 

Interna serviceverksamheter: Budgetram vid specifika uppdrag. 
IT-centrum, verksamhetsnära 

funktion, Verksamhetsstöd och 

service 

Intäkter från köpande enheter 
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Investeringar 
Beslut och genomförande 

Regionfullmäktige beslutar om en årlig investeringsram och budget utifrån målet om egenfinansiering över en 

period om 10 år. Den beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och inventarier. 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år där första året är en fastställd investeringsram och budget och 

år två till fem är en plan. 

Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya lokaler. 

Under året sker återkoppling om planeringsprocessen. 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har att, utifrån 

finansiellt mål om egenfinansiering av investeringar, tillse att investeringar som beslutas ryms inom beslutad 

investeringsram och budget samt beakta hur dessa påverkar kommande års investeringsutrymme i lagd plan. 

Berörd nämnd ska ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen fattar beslut om genomförande av en 

investering. Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras. 

Inventarier 

Utrymmet för inventarier är fördelat mellan ospecificerade investeringar och specificerade investeringar. Beslut 

om specificerade investeringar ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om ospecificerade investeringar fattas i 

verksamheten. 

Ospecificerad investering 

50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering > 2 miljoner kronor 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för ospecificerade 

investeringar fördelas inom förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer 

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som fastighetsunderhåll. 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas 

som investering. Begränsade utgifter (lägre än 0,6 miljoner kronor) ska direktavskrivas. Beslut om 

ombyggnationer över 2 miljoner kronor fattas av regionstyrelsen.  

 

SD Investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025 

 

milj kr 2021 2022 2023 2024 2025 

Summa beslutade (fastighet) 404 97 45 45 45 

Ej beslutade (fastighet) 254 522 453 327 330 

Totalram ospec+spec 321 269 265 265 265 

Inventarier större byggnationer samt övrigt 138   100     

SUMMA TOTALT 1 117 887 863 637 640 

Investering parkering Ryhov 9         

Investering Tågdepå -egenfinansiering 240 240 240     

Summa totalt inklusive tillägg SD 1366 1127 1103 637 640 
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Uppföljning 

 

Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden från 

förvaltningen. För investeringar över 5 miljoner kronor ska Regionstyrelsen till regionfullmäktige upprätta en 

särskild slutredovisning. I slutredovisningen görs en avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

AVGIFTER OCH PRISER 

Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor till Budget 

med verksamhetsplan 2021. Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på Region 

Jönköping läns webbplatser. Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas 

regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och 

folktandvård kan fattas av respektive nämnd.  

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till beslut om budget 2021:  

 

 patientavgifter i hälso- och sjukvården 

• tandvårdstaxa folktandvården 

• egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

• regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 

• regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 

• kollektivtrafikpriserregelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst  

• principer för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
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SAMMANFATTNING 
Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 med flerårsplan utgår ifrån principen om alla människors lika 
värde. I vår budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, 
ekonomiska förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa. Därför 
måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor så som klassklyftor och 
diskriminering. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi bidrar till den 
offentliga välfärden tillsammans efter förmåga och den som har störst behov skall prioriteras i vården. 
Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och dåliga löner inte 
förekommer. En offentlig välfärd där medborgarnas behov tillgodoses och där medarbetarna får 
möjlighet att växa som människor.  
 
 
 
Vänsterpartiet prioriterar i budget 2021 med flerårsplan särskilt: 

 Höjd grundbemanning i vården 

 Löneutveckling 

 Personcentrerad vård 

 Uppgraderad missbruks- och beroendevård och vårdinsatser kring samsjuklighet 

 Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar 

 Hälsosamma arbetstider  

 Äldrevården 

 Kultur i vården 

 Prisvärd kollektivtrafik 
 
 
 
 
 
Tabeller och bilagor i grundunderlag uppdateras i enlighet med Vänsterpartiets prioriteringar och 
ekonomiska förutsättningar.   
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POLITISK INRIKTNING OCH VISION 
För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande verksamhet 

blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I hela Region Jönköpings 

län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga 

viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det bästa är gott nog åt folket. En 

hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med 

länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan central 

del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv 

välfärdspolitik där statsbidragen kan öka och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade 

människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt i sin 

makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings 

län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår 

solidaritet gentemot varandra. 

 

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom social 

hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län arbetar för bättre 

hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens 

direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, 

organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig överta Regionens roll som trygghetsnav. 

Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut högsta klass och förutsättningarna skall vara 

likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del 

i all vård och behandling. Det är centralt att hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de 

faktiska behoven och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen. 

 

Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och digitaliseringen har 

ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är något fel på ny teknik och 

digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och medarbetarens och patienternas respons är 

viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara noga med att efterfråga forskning och evidens kring 

nya behandlingsmetoder och teknik. 

Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och oönskade 

bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata för sig, måste 

arbetas bort. 

 

Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård och 

omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik där de 

ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket länge och 

kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma vinstmarginaler och 

kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. En ny nationell fördelningspolitik för 

ekonomisk demokrati är därför central för att möta förändringar i demografin och klara av välfärdens 

utmaningar. 
 

Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador och folkhälsoarbete kan 

minska behov av vård och därmed frigöra resurser. En annan viktig faktor är samverkan detta görs 

exempelvis med våra samverkansregioner och i sjukvårdsregionen. 

 

En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela 

Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och 

förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot rälsen så vi kan 

vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och erfarenhet är centrala delar för att Region 

Jönköpings län skall kunna utvecklas. 

 

Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till ekonomiska 

förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt om. För att helheten 

skall bli så bra som möjligt måste alla delar samspela. 

 

Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår region. 

Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden. 

Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. Det är 

dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för 
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dagens och framtidens generationer. 

 

Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är gott nog 

åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer framburna av bland 

annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av det senaste seklet. Det var så 

svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också de berömda orden; varje förslösad 

skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den största stölden av skattemedel idag bottnar i new public 

management och den marknadsmässiga styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för allas 

trygghet i den generella välfärden. 
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GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 
 

 

 

 

Medborgarorientering 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – 

medborgarna. Externa och interna uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara 

vägledandeför organisationen, dess medarbetare och verksamhet. 

 

Engagerat ledarskap 

För att skapa en kultur som sätter individen i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang 

från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara 

potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med 

dem definiera och följa upp målen. 

 

Allas delaktighet 

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 

utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 

samt kunskap om de resultat som ska uppnås. 

 

Kompetensutveckling 

Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste 

kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och 

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

 

Långsiktighet 

Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett 

uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare medborgare och 

varaktig lönsamhet på lång sikt. 

 

Samhällsansvar 

Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare 

måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i 

både samhälle och miljö. 
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Processorientering 

Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för medborgaren. Processorientering 

stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för 

medborgarorienterad verksamhetsutveckling. 

 

Förebyggande åtgärder 

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och 

planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även medborgare och leverantörer ska engageras. 

 

Ständiga förbättringar 

Välfärdsskapande kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för 

detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 

lärande, kreativitet och nya idéer. 

 

Lära av andra 

För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 

om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 

viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. 

 

Snabbare reaktioner 

I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på medborgarnas behov av 

avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för 

administrativa processer. 

 

Faktabaserade beslut 

Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få 

möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa 

medborgarnas behov. 

 

Samverkan 

Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och 

i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos medborgare, 

leverantörer, partners, ägare och huvudmän. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Region Jönköpings län har målet: bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård. Jag 

får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver. Behovsprincipen skall alltid vara 

central och ingen människa skall nekas nödvändig vård- och tandvård på grund av bristande betalningsförmåga.  

 

 

 
 
Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel är att det ska ske utefter människors behov och inte 

efter kapitalets möjligheter till snabb lönsamhet. Företag med kortsiktiga mål och vinstintresse ska inte kunna 

bedriva verksamhet med skattemedel i den offentliga kärnverksamheten.  

 

Vi är starkt kritiska till lagen om valfrihetssystem eftersom den har inneburit fri etableringsrätt för privata 

vårdföretag och möjligheten att exploatera välfärden och dränera den på resurser. Detta budskap bör Region 

Jönköpings län förmedla vid alla remisser som man ges möjlighet att besvara som berör området. Genom att 

släppa in vinsten som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra vården till dem med de största behoven. I 

stället satsar de privata vårdgivarna på att styra vården till de patienter som är mest lönsamma och som inte har 

särskilt stora behov. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar mycket dåligt och alltför ofta blir 

resultatet att det är de som har det minsta behovet av vård som får mest vård samtidigt som kostnaderna skenar. 

 

Vi står upp för den behovsstyrda, anslagsfinansierade och offentliga sjukvårdsmodellen. Det är den modellen 

som har starkast förutsättningar att kunna garantera medborgarna i regionen en jämlik och likvärdig vård av 

toppklass. Grundsynen är att regionen skall svara för en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård som i allt 

väsentligt skall utföras i offentlig regi. Vården utvecklas bäst i ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor 

där patientperspektivet och personalens möjlighet till utveckling och medbestämmande är medelpunkten.  

 

I sjukvården ska den med störst medicinskt behov prioriteras. Grunden till att vi har byggt upp en gemensam 

vård- och omsorgssektor är solidariteten med varandra. Den specialiserade vården ska inte privatiseras och 

styckas sönder, istället skall den drivas av det gemensamma och organiseras med anslagsfinansiering.  Därför 

skall inga nya vårdval inrättas och ett arbete påbörjas med att avskaffa vårdvalen i både den specialiserade 

vården och i primärvården. Det innebär inte att medborgarna förlorar möjligheten att välja den vårdcentral som 

de själva önskar, tvärt om. Men det innebär att alla vårdcentraler kommer hålla en jämn och god kvalitet och där 

ingen behöver dra nitlotten och gå till nästbäst-centralen. De gemensamma resurser som finns till förfogande 

skall återinvesteras i vården, riskkapitalisterna får helt enkelt söka sig någon annanstans. 

 

För att kunna erbjuda vård på likvärdiga villkor är det viktigt att egenavgifter sätts på en rimlig nivå och att 

avgiftssystemen tydliggörs för medborgarna. När patientavgifterna infördes i Sverige var beloppen att betrakta 

som symboliska. Det är därför angeläget att avgifterna hålls på rimliga nivåer så att de inte så sakteliga börjar 

ersätta beskattningsmodellen som finansiell grund för den offentliga sektorn.  

 

Region Jönköpings län skall erbjuda en vård i världsklass med hög tillgänglighet i hela länet. Hälso- och 

sjukvården skall inte fungera som en marknad och patienterna är definitivt inte kunder utan medmänniskor och 

patienter.  
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Fem grundläggande problem med vårdvalet: 

  

 Vården blir mindre likvärdig 

 Vård ges i ökad utsträckning utefter efterfrågan och upplevda behov istället för de verkliga faktiska 

behoven 

 Slöseri med skattemedel 

 Stor administration och komplicerade regelverk 

 Medel som borde återinvesteras i vården eller till mer personal går istället till vinst 

 

Den vinstdrivande vården är ett slukhål. Privatiseringar i vården och medföljande prestationsersättningar har lett 

till att administrationen ökat kraftigt. Det är inte rimligt att allt mer av vårdpersonalens tid går åt till 

administration. Managmentbyråkrati och affärsmässigstyrning hör helt enkelt inte hemma i vården. En 

sammanhållen vård styrd av behovsprincipen ger det bästa resultatet. 

 

Vi står för en stabil och hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som vi är det enda fullt ut trovärdiga alternativet 

till den rådande nedskärningspolitiken. Vi eftersträvar att varje skattekrona skall gå till det verksamhetsområde 

som den är avsedd för. Om slöseriet av skattemedel upphör och pengarna istället läggs på rätt ändamål klarar vi 

av både ålderspucklar och en ökad livslängd i befolkningen. På så sätt kan vi glädjas över att vi nu får leva 

längre. 

 

Den svenska modellen för hälso- och sjukvård har varit ett internationellt föredöme. Det var när målet var 

obrutna vårdkedjor, likvärdig vård och kanske framför allt också utgångspunkten att det offentliga skulle vara 

bäst.  

 

New public management har inneburit ett brutalt systemskifte i svensk sjukvård. Det mediokra, ojämlika och 

kostnadsineffektiva ska nu vara gott nog för folket. Det är väldigt långt ifrån den tidigare inriktningen att endast 

det bästa var gott nog åt folket. Den som kan betala för sig kan nu köpa sig företräde och försäkringar. Våra 

gemensamma skattekronor går till privata vårdbolag istället för till vårdplatser. Den som inte är nöjd med sin 

vård uppmanas söka sig någon annanstans. Borta är idéerna om att det offentliga skulle vara bäst. För om vi vore 

bäst skulle inga andra alternativ behövas. Om politiken helt enkelt bestämde sig för att det offentliga ska vara 

bäst och fattade rätt beslut då skulle ingen behöva eller ens vilja välja det nästbästa.  

 

Vården är precis som tandvården en tydlig klassfråga.  En människas hälsa påverkas i allra högsta grad av 

klasstillhörighet. Det som påverkar folkhälsan mest är klasskillnader. Likvärdig och förebyggande vård är 

viktigare än på mycket lång tid. Folkhälsoarbetet och likvärdighetskrav spelar en avgörande roll för utvecklingen 

av framtidens hälso- och sjukvård.  

 

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara. Hälsoaspekten har en central plats i FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att regionen har en skyldighet att arbeta förebyggande för 

att undanröja ohälsa och att prioritera de med störst behov när det gäller vård och behandling. Trots detta har 

flera grupper i vårt samhälle alltför höga ohälsotal. Ohälsa går i de allra flesta fall att förebygga genom att arbeta 

målmedvetet med folkhälsoarbete. Det största hotet mot en god folkhälsa har sin rot i samhällets klasskillnader.  

 

Hälsans sociala bestämningsfaktorer måste förändras för att få bukt med hälsoklyftor. Det handlar om rätt till 

inflytande, jämlikhet, ekonomi och delaktighet i samhället. Med stor oro ser vi hur hälsoklyftorna i Sverige ökar 

i takt med den ekonomiska ojämlikheten. Hårdast drabbas den del av befolkningen som har låg utbildning. 

Samma mönster träder fram när det gäller rökning, fetma och andra hälsofaror. Denna ohälsa är som störst i 

områden med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Kvinnor är mest drabbade. Vänsterpartiet vill ha en 

sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. Vården ska aktivt 

samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa.  

 

Det hälsofrämjande arbetat i regionen behöver intensifieras. Det är angeläget att fortsätta med konceptet 

hälsofrämjande sjukhus. Det är också grundläggande att det finns tydliga handlingsplaner och preciseringar för 

hur skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper ska minskas. De hälsosamtal som skall genomföras gentemot 

olika åldersgrupper och förstagångsföräldrar når inte alls upp till förväntningarna, stärkande insatser behövs. Det 

som framförallt styr folkhälsans utveckling i vid mening är hur jämlikt samhället är. De växande klassklyftorna i 

Sverige är det enskilt största hotet mot folkhälsan.  

Sjukvårdens kvalitetsarbete måste fokusera än mer på att synliggöra klass och kön. Idag råder det konsensus 

kring att män och kvinnor har rätt till likvärdig vård. Men trots detta finns det en stor kunskapsbrist om de 

orättvisor som fortfarande råder mellan kvinnor och män. Särskild uppmärksamhet måste alltså ägnas den 
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ojämlika fördelningen av sjukvård och resurser mellan könen. Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård 

och ingen diskriminering ska förekomma på grund av könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

etnicitet. 

 

Region Jönköpings län har inte gjort sin hemläxa när det gäller att beakta jämställdhetsperspektivet i frågor 

rörande personalansvar och service till medborgarna. Det innebär att vi idag lönediskriminerar samtidigt som vi 

konsekvent ger männen dyrare och bättre vård. Regionen bör därför ta fram en strategi kring hur vi kan förändra 

regionens verksamhet till att bli mer jämställd.  

 

Beslut måste präglas av ett genus- och barnperspektiv. Likaså måste könsuppdelad statistik finnas tillgänglig 

inom alla relevanta områden och också presenteras för beslutsfattande politiker och chefer. Det måste garanteras 

att det finns utbildad personal dygnet runt som kan bemöta våldsutsatta kvinnor på berörda vårdenheter. Det 

finns flera verksamheter som måste prioriteras, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Några av dessa är 

förlossningsvården, ungdomsmottagningarna, BB och BHV. Vänsterpartiet ser det som en prioriterad fråga att 

satsa på dessa verksamheter.  

 

Förlossningsvården behöver fler rum och mer personal. Det gäller i synnerhet barnmorskor och undersköterskor. 

Dessa grupper behöver satsningar på såväl lön men kanske ännu viktigare en bättre arbetsmiljö och rimliga 

förutsättningar att prestera på topp varje dag. Möjligheten till vidareutbildning och kompetensförstärkning är 

centralt för att åstadkomma en hållbar arbetssituation.  

Vi riktar också, precis som tidigare, satsningar gentemot ungdomsmottagningarna för att dessa skall klara av att 

uppnå de nationella riktlinjer som Sveriges ungdomsmottagningar tagit fram tillsammans.  

 

En viktig jämställdhetsfråga är att vi kan garantera att den nyförlösta kvinnans partner eller eventuell annan 

stödperson, får stanna kvar på BB tillsammans med den nyförlösta mamman och barnet. Det måste garanteras, 

inte minst eftersom regionen i utbildningar till havande par proklamerar hur viktigt pappans roll är under och 

efter graviditeten.  

 

Barnhälsovården gör ett mycket viktigt arbete. Det är centralt att de har de resurser som krävs för att klara av sitt 

uppdrag och kunna vara ett starkt stöd till föräldrarna. BHV är så mycket mer än en vikt- och mätstation. Det är 

också viktigt att planera för framtiden och se över områden där befolkningen växer och planerar för nya enheter. 

En BHV-avdelning får inte ha för stort upptagningsområde för då faller delar av syftet med verksamheten. 

Satsningar kan också genomföras på kvinnors psykiska hälsa och jämställd vård. 

 

Vi vill försätta utveckla verksamheten ”Alternativ till våld” och satsa på specialiseringar. Så att de kan göra det 

som de är bäst på, hjälpa människor ur våldsamma eller aggressiva beteendemönster. Men vi vill också att de 

skall ha möjligheten stödja kvinnor och barn.  Nyckelordet är uppgradering. 

 

Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder skall ha tillgång till likvärdig vård 

och omsorg av bästa kvalité när behovet finns. Om alla är med och tar ett gemensamt betalningsansvar för 

välfärden så klarar vi av det. Vården skall vara solidariskt finansierad och prioritera efter behov och ge den allra 

bästa och säkraste vården.  Regionen ska utreda möjligheten till ett samlat högkostnadsskydd. I detta 

högkostnadsskydd skall öppensjukvård, sjukresor, behandlingshjälpmedel och dygnsavgift i slutenvård ingå. 

Detta för att säkra tillgången till vård och rehabiliteringsinsatser till alla invånare och för en rimlig kostnad. Med 

detta högkostnadsskyddssystem sparar de multisjuka flera tusenlappar om året.  

 

Region Jönköpings län skall säkerställa en vård på lika villkor och ett ansvarstagande när det gäller skattemedel 

och skall därför inte sälja ut eller överlåta vårdcentraler och sjukhus till privata företag. Kontinuerligt oberoende 

kontroller ska utföras på privata vårdcentraler och möjlighet att snabbare säga upp tillstånd vid oegentligheter 

måste finnas.  Dessutom är det märkligt att patienter automatiskt och mot sin vilja blir listade på privata 

vårdcentraler. Vården skall i alla lägen grundas på människovärdes- och behovsprincipen.  
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TILLSAMMANS FÖR BÄSTA MÖJLIGA HÄLSA OCH JÄMLIK VÅRD    

Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, leva och åldras på.  

 

 
 

Jönköpings län hade Sveriges första fall av covid-19, hittad den 31 januari 2020. I mars 2020 konstaterades att 

Sverige befann sig i en pandemi. Detta påverkade hela samhället inklusive sjukvården i stor utsträckning. 

Smittade och svårt sjuka patienter i covid-19 ökade snabbt och krävde en omställning av både primärvården och 

specialistsjukvården. Stor del av de aktiviteter och utvecklingsarbeten som fanns i Budget och verksamhetsplan 

för 2020 fick pausas och flera av aktiviteterna kommer istället att påbörjas under 2021. Samtidigt har det införts 

många nya arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla. Invånarna har tagit ett stort ansvar för sin hälsa och vi vill 

fortsätta att stödja det arbetet på bästa sätt. Primärvården har tagit ett större ansvar för samverkan med 

kommunerna än tidigare och utvecklat nya arbetssätt för uppföljning på de särskilda boendena. De digitala 

besöken har ökat snabbt både i primärvården och specialistsjukvården. Detta är några exempel på hur införandet 

av den nära vården har tagit fart. 

 

Både primärvården och barn och ungdomspsykiatrin behöver stärkas. Det ska samtidigt påpekas att den stora 

resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera verksamheten där Hälso- och sjukvårdens 

budget för 2021 motsvarar närmare 10 miljarder kronor och på detta sätt frigöra arbetstid och andra resurser som 

kan satsas på nya områden och åtaganden. Det är för detta arbete som region Jönköpings län möter utmaningar 

med kvalité som strategi.  Förstärkt grundbemanning behövs för att ha marginaler inför kommande kriser, för att 

säkra arbetsmiljö och säkerställa säker vård i alla lägen. 

 

En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i hälsa. Region Jönköpings län ska ha som mål att sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt och 

självständigt liv. Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja 

hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som 

länets kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och 

sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt 

tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. 

 

Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. 

Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå används som prioriteringsgrund för 

kommunsamverkan.  
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Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är 

antagen av Region Jönköpings län och länets kommuner. Revidering av handlingsplanen var planerad att ske 

under 2020, men sker istället 2021 med anledning av coronapandemin. Handlingsplanen omfattar tre strategiska 

mål med sikte på år 2025 och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vartannat år: 

 

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning 

 Statistik och analys  

 Medborgarmedverkan 

 Hälsoekonomi  

 Förbättringsarbete och forskning 

 Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt  

 Samverkan och samlärande 

 Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet 

 Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa 

 Försörjning och sysselsättning  

 Samhällsplanering och närmiljö 

 Äldres livsvillkor och hälsa 

 

God hälso- och sjukvård  
Som patient i Region Jönköpings län ska du  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser 

och välfungerande screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 erbjudas kostnadseffektiv vård  
 

TILLSAMMANS MÖTER VI FRAMTIDENS 
BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
 

En plan är framtagen under 2020 för hur vi 

tillsammans möter framtidens behov av hälso- och 

sjukvård. Planen tar sikte på sjukvårdsutveckling för de 

kommande 10 åren fram till 2030.    

 

I planen beskrivs sex övergripande strategier 

Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen 

Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård  

Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering 

Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finna tillgänglig när den 

behövs  

Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensförnyelse  

Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 

tillsammans.  

 

Under planperioden kommer det genomföras utvecklingsarbeten där verksamheter får stor frihet och mandat att 

driva och utveckla sin verksamhet utifrån planen för framtiden hälso- och sjukvård. Syftet är att transformera 

arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.   

 

Nära vård är en viktig del i arbetet med hur vi möter framtidens hälso- och sjukvård. Huvuddelen av invånarnas 

behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela 

samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället. Region Jönköpings län ska 
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stödja det förebyggande arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och 

kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård som skapar 

förutsättningar och tar tillvara patienters och i vissa fall närståendes förmåga är en mycket viktig del.  Men 

vården skall inte vara beroende av närståendes förmåga eftersom den kan variera kraftigt. 

 

Den nära vården:  

 är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och 

förmåga att hantera sin sjukdom  

 skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare                

 arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms  

 är det stöd kommuner, regioner och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård 

 är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget 

före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja 

 har vårdcentralen som bas  

 använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov  

 innebär att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten 
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PRIMÄRVÅRD  
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och 

oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering 

och uppföljning.  

 

Vårdcentralens uppgift är att bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen 

erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånarna 

som valt vårdcentralen. Syftet är att stärka invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och 

hantera sin hälsa vara vårdsamordnare utifrån invånarnas vårdbehov.  

 

Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren 

samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna 

vid utskrivning från den slutna vården kan hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan 

undvikas. 

 

Aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den 

vårdcentralen kan erbjuda särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland 

sjukskrivna personer – vården kring samsjuklighet och beroendesjukdom behöver stärkas erbjuda ett 

patientkontakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer.  

 

Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att de 

mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre invånare 

och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och invånare som har 

svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av patientgrupper. 

 

I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs Region Jönköpings läns mål, 

vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och 

revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan. För framtiden behöver förfrågningsunderlag 

som handlar om första linjens behandling för missbruk/beroende och psykisk funktionsnedsättning skärpas till. 

 

Förslagen om att flytta fler uppgifter från specialistvården till primärvården blir allt mer påtagliga. När regionen 

planerar för framtidens vård måste alltid verksamhetsmål och det lagstiftade uppdraget vara i fokus. Tyvärr 

handlar det mesta i förslagen än så länge om ekonomi och inte om verksamhetsutveckling. Det rimliga är att 

beakta alla aspekter och först se över vilka verksamheter och vilken vård som faktiskt skulle fungera bättre i 

primärvården. Verksamhetsförflyttningar skall inte vara förknippade med nedskärningar.  

 

När man genomför omdanande förändringar enbart baserade på ekonomi riskerar de att slå väldigt fel. Vanligast 

är då att redan svaga grupper i samhället drabbas. En del verksamhetsområden skulle fungera bättre i 

primärvården än i sjukhusvården, och i första läget är det vi skall utgå ifrån. Sedan se om eventuella ekonomiska 

vinster kan göras. Vi är dock kritiska till att överföra verksamheter till primärvården om detta samtidigt innebär 

att de integreras i vårdvalet. Tvärt om behöver vi freda dessa verksamheter från vårdvalets negativa 

konsekvenser och skydda dem likt det sätt vi idag fredar Barnavårdscentralerna. Garantier behövs för att inte 

vårdvalet tillåts svälla. 

 

I förflyttningen av vård till primärvården skall likvärdigheten garanteras samtidigt som primärvården måste få de 

resurser som krävs för eventuella nya uppdrag. Primärvården måste få utvecklas och bemannas med ordentligt 

med personal, det är idag alldeles för stora skillnader i kvalitet mellan olika vårdcentraler i länet. Denna 

kvalitetsskillnad måste överbyggas innan fler verksamheter kan integreras i primärvården. Då är tillgänglighet 

och kontinuitet grundläggande. Därför behövs en stor grundbemanning och bemanningsföretagen i vården måste 

bort. Vi är för patientens möjlighet att välja vårdcentral men det skall inte behöva ske av kvalitetsmässiga skäl 

utan på grund av livspusslande och alla vårdcentraler skall vara regiondrivna. Resursöverflyttningen får inte 

innebära att patienter med komplex och långvarig sjukdom nedprioriteras. 

 

Förflyttningar av verksamhet får inte skada möjligheterna får våra tre akutsjukhus att just förbli akutsjukhus. En 

medvetenhet måste finnas kring att varje bortplockad verksamhet på ett sjukhus påverkar den övriga 

verksamheten på sjukhuset. Akutsjukhusen är nog dränerade och innan verksamhet flyttas är det dags för en 

utredning om akutvårdens förutsättningar och akutsjukhusens framtid. Det är vår fasta övertygelse att Region 

Jönköpings län ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus dygnet runt även i framtiden. Detta är en förutsättning för 



14 

jämlik vård av hög kvalitet för alla invånare. Alla beslut måste fattas med detta i åtanke. Ett akutsjukhus är ett 

pussel där helheten är större än de enskilda delarna var för sig.  

 

Vårdvalet måste bytas ut, eftersom det enbart handlar om en marknadsanpassning av vården som inte gagnar 

patienterna. Dessutom förändrade vårdvalet hela strukturen i primärvården med en fri etableringsrätt för läkare 

och vårdbolag.  Regionen ska utarbeta en modell som säkerställer patientens rätt att välja vårdcentral utifrån sitt 

livspussel och inte vårdföretagens rätt att tjäna pengar. Det skall helt enkelt inte vara möjligt att välja fel 

vårdcentral eftersom alla i enlighet med hälsosjukvårdslagstiftningen skall vara likvärdiga och det klarar vi bara 

av om alla vårdcentraler är offentliga och inkorporerade i Bra liv. 

 

Primärvården i Region Jönköpings län är på många sätt mycket bra och står sig väl i ett nationellt perspektiv. 

Men primärvården i vår region har också brister, framförallt ur ett likvärdighetsperspektiv. Därför är det viktigt 

att vi inte bara jämför oss med andra regioner utan även internregionallt. Kvalitetsskillnaderna som finns mellan 

vårdcentralerna i regionen är allt för stor. Detta gäller i synnerhet faktorer som rör bemötande och kontinuitet, 

det visar bland annat den nationella patientenkäten. Det är väldigt angeläget att vi kan garantera våra patienter en 

likvärdig vård. Därför är det inte bra att det finns så stora skillnader gällande kvalité bland länets vårdcentraler. 

Denna utmaning måste vi ta på största allvar om vi vill garantera våra invånare en jämlik och likvärdig vård.  

 

 

 När verksamhets flyttas skall de ske förankrat och baserat på möjligheten till bättre vård samtidigt som 

resurser flyttas över 

 Verksamhet som flyttas från sjukhusvård till primärvård skall värnas och skyddas från privatiseringar 

 Första linjens missbruk/beroendevård Ansvaret måste beaktas vid ”förflyttningen” 
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PSYKIATRI 
Det finns åtskilliga indikatorer på att den psykiska ohälsan har ökat i Sverige under en längre tid. Allt fler 

personer sjukskrivs på grund av olika slag av psykiatrisk problematik. Vid självskattningar uppger att fler att de 

mår dåligt psykiskt, inte minst i de yngre åldersgrupperna. Orsakssambanden bakom denna utveckling är 

komplexa, men man kan utgå från att den försämrade psykiska hälsan till stor del är en konsekvens av 

försämrade livsvillkor och en generellt ökad osäkerhet vad gäller boende, arbete och möjligheten att leva ett gott 

liv i Sverige och i Region Jönköpings län. Bl. a. nedmonteringen av sjukförsäkringen och omänskliga krav på 

återgång i arbete har inneburit ökad psykisk stress och ekonomiska problem, vilka har drabbat psykiskt sjuka 

hårt. För att bryta den negativa utvecklingen krävs genomgripande reformer på samhällsnivå för att bryta ner 

klassklyftor och orättvisor. Här och nu måste vi säkerställa att psykiatrin i Region Jönköpings län prioriteras och 

tillförs nödvändiga resurser kompetens- och lokalmässigt samt att stora satsningar görs inom metodutveckling 

och förbättrad samverkan med kommunala verksamheter. Det krävs en ökad insikt om situationens allvar på den 

politiska nivån. Vi måste gå framåt med stor försiktighet och inte förhastat ta beslut om förändringar av 

ekonomiska skäl, t.ex. stänga ner avdelningar inom slutenvården.  

 

Vi vill att man satsar på en mångfald av vårdformer och ett ökat utbud av icke-medicinbaserade alternativ som 

t.ex. musik- och dansterapi. Båda dessa terapiformer finns upptagna i nationella riktlinjer men används ännu i 

mycket liten utsträckning, jämfört med våra grannländer. Regionen bör stimulera kompetensutveckling inom 

dessa områden och ligga i framkanten när det gäller användningen av olika kulturformer inom vården generellt. 

Förutsättningarna bör vara goda, utifrån vår regions blomstrande kulturliv.  

 

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska genomsyra regionens psykiatriska verksamheter och all personal ska 

rustas för detta genom nödvändiga utbildningssatsningar. En organisatorisk struktur och rutiner ska finnas för att 

tillvarata patienters och anhörigas erfarenheter och specifika kunskap.  

 

Personer med långvarig psykossjukdom och komplex problematik ska ha tillgång till stöd av integrerade, 

tvärprofessionella team enligt gällande nationella riktlinjer om bästa möjliga vård. Det åligger 

verksamhetsansvariga att säkerställa att gällande nationella riktlinjer följs när det gäller personer som 

nyinsjuknat i psykossjukdom. Regionen bör bättre än idag följa upp att så sker.  

 

Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och få möjlighet att också utveckla sitt 

arbetssätt. Det är grundläggande att det är låga trösklar in till första linjens psykiatri och att den finns tillgänglig 

för snabb och säker vård. Första linjen ska vara experter på att remittera till rätt stöd och vård. Vi ser det som 

centralt att utveckla nya mellanvårdsformer mellan sluten och öppen vård. Det är också av stor vikt att den så 

nödvändiga slutenvården får utvecklas. Som en del av detta, ska den påbörjade satsningen på patientstyrda 

inläggningar (”självinläggning”) för vissa diagnosgrupper fortsätta och utvecklas. Det är dock av stor vikt att 

antalet vårdplatser dimensioneras så att de berörda patienterna verkligen med kort varsel kan läggas in, så som 

förutsätts metodmässigt.  

 

Den öppna psykiatriska vården behöver resursförstärkas och bemannas på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Rehabiliteringspersonal skall finnas på alla mottagningar och ett ökat fokus på patienternas somatiska hälsa skall 

garanteras. Bland annat är antalet fysioterapeuter inom den psykiatriska vården oerhört lågt, detta måste 

åtgärdas. Den fysioterapeutiska behandlingen är mycket värdefull för behandling av psykisk ohälsa.  

Äldre personers psykiska ohälsa uppmärksammas inte tillräckligt av vården.  

 

Äldrepsykiatriska team med speciell kompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser skall införas.  

Vi är i grunden positiva till inrättandet av mobila psykiatriska team inom regionens psykiatri. Mobila lösningar 

ska ha en egen finansiering och inte bekostas genom förhastade nedläggningar av slutenvårdsavdelningar. 

Eventuell utfasning av slutenvårdsplatser ska ske med stor försiktighet och följas upp genom samarbete med 

forsknings-och utvecklingsenheter inom eller utom regionen.  

 

Det psykosociala stödet måste utvecklas bland annat genom att förstärka kuratorsorganisationen på 

akutmottagningarna samt ett genomförande av utbildningar för all personal när det gäller  

krisintervention. De människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom behöver ett professionellt 

omhändertagande och behandling. Någon form av traumacenter eller nätverk ska utformas i länet för att 

tillgodose dessa patienters behov.  

 

Det behövs satsas betydligt mera än idag på att få ut människor med psykisk funktionsnedsättning i arbete. Det 

kan t.ex. handla om att uppgradera arbetet med specialiserade IPS-team (Individual Placement Support) som är 
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knutna till psykiatrins öppenvård, t.ex. psykosteamen. Det är av stor vikt att detta arbete utförs evidensbaserat 

och med inriktning på rätt målgrupper.   
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TANDVÅRD FÖR FRAMTIDEN 
Tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Vänsterpartiet vill efterfråga en nationell 
tandvårdsreform så att fler får råd att söka tandvård och få behandling. Den lagstiftning som hindrar 
regionala beslutsfattare att anställa personal i Folktandvården utan att höja priser är oerhört destruktiv. 
Folktandvården måste utvecklas, i det arbetet ska medarbetare och arbetsmiljö prioriteras.  Invånarna 
i Region Jönköpings län gillar Folktandvården men köerna för att få en tid är inte lika populära. Vi vill 
tillföra medel för att ge Folktandvården ett vidgat uppdrag för att arbeta med skolor, äldreboenden och 
flyktingboenden. Vi tror också att ett utökat glesbygdsstöd behövs.  
 
Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för 
undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas 
helt avstå från tandläkarbesök. Dessutom är regionala beslutsfattare bakbundna av en mycket 
destruktiv lagstiftning som varje dag drabbar tandvårdspatienter. 
 
De med väldigt små ekonomiska resurser har ingen nytta av det högkostnadsskydd som finns idag 
eftersom det endast gäller kostnader över 3 000 kronor, och då ersätts endast hälften av kostnaden. 
Ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för tandläkare att laga tänderna än att satsa 
på förebyggande tandvård.  
 

Tänderna är en del av kroppen och borde därför ingå i ett högkostnadsskydd mer likt det som finns för den 

reguljära vården, tandstatusen har stor betydelse för en människans totala hälsa.  

Det är självklart att alla skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av plånbokens tjocklek. På nationell nivå bör 

högkostnadsskydd för tandvården tas fram och på sikt bör tandvårdens kostnader för den enskilda vara i paritet 

med vad primärvården kostar. 

 

Det är viktigt att alla invånare i länet har tillgång till offentligt driven Folktandvård. Det är också viktigt att det 

finns en geografisk närhet till Folktandvården och att köerna för att skriva in sig arbetas bort. För att göra detta 

krävs stora satsningar på arbetsmiljö inom Folktandvården så att personalen vill arbeta kvar hos oss. Men det 

behövs också lönesatsningar och utbildningsarbete. Det råder idag akutbrist på tandsköterskor och de bör vara en 

prioriterad medarbetargrupp.  

 

 Alla medborgare som vill bör få möjlighet att komma in på Folktandvården. Men för att det skall bli verklighet 

behöver ett stort och målmedvetet arbete genomföras. Folktandvården saknar idag väldigt många tandsköterskor 

bland annat på grund av arbetsmiljöproblem och för låga löner i förhållande till de privata tandläkarhusen som 

dränerar Folktandvården på personal och resurser. Region Jönköpings län har varit föregångare inom tandvården 

och speciellt inom barn- och ungdomstandvården där vi har nått de bästa resultaten i hela landet, detta har inte 

varit gratis utan ett resultat av att målinriktat arbete mot barnen, detta måste slås vakt om. Möjligen bör det 

högsta priset för Frisktandvård ses över så att kostnadsskillnader jämnas ut i väntan på ett bättre system.  

 

Regionen bör undersöka alla möjliga vägar för att knyta till sig yrkes- och högskoleutbildningar med inriktning 

mot tandvård. Det är av stor vikt att regionen i framtiden kan rekrytera personal från näraliggande 

utbildningsorter. Dessutom måste vi använda personalresurserna på rätt sätt. Rätt använd kompetens gäller såväl 

tandsköterskor, tandhygienister som tandläkare. 

 

Det är klokt att investera i god tandhälsa redan i ungdomsåren genom att utvidga ålderspannet för fri tandvård. 

Det är nödvändigt att Folktandvården tidigt når alla barn. Därför bör deras uppdrag med att besöka skolor och 

flyktingboenden utvidgas. 

 

Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings län har ett övergripande 

ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är huvudman eller som utför den. 

Folktandvården ska svara för:  

 

regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år  

specialisttandvård för vuxna 

övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län bedömer lämpligt. 

Att tillgodose medborgarnas behov av tandvård utan långa köer 

 

Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 

tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 
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Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet med tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspris som utgångspris. Allmäntandvård för vuxna finansieras av 

patientavgifter och ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av 

barntandvårdspeng. Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård. Det behövs 

resursförstärkning till tandvården så att fler kan anställas till bättre villkor. På så vis ökar rekryteringsförmågan 

och fler kan få tandvård inom rimlig tid. Det finns framöver behov av en lönesatsning för tandsköterskor. En 

möjlig väg är en lönetrappa som finns för tandsköterskor i delar av landet.  

 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god tandhälsa ska fortsätta 

och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Samtidig tar det skett en tydlig försämring i 

de längre åldersgrupperna ur ett nationellt perspektiv.  

 

Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd 

för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sammantaget är tandvården tagen som gissla av ett borgerligt 

samhällsexperiment som måste upphöra om det på sikt skall gå att garantera jämlik och god tandvård för alla.  

 

 Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det kliniska förbättringsarbetet 

prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för kunskapsöverföring och 

utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten. Köerna till tandvården är stora och i dags läget helt 

oacceptabla. Kring detta behövs ett politiskt åtgärdsprogram. 

 

Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som behöver lagas när de lämnar 

den organiserade barn- och ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års 

ålder har införts från och med 2019. Detta sker genom en förändring i tandvårdslagen och regionernas ansvar för 

tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom att det generella 

statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra 

munhälsa på lika villkor.  

 

Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett framgångsrikt systematiskt och 

aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa.  

 
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 

patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt 

personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade. 

 

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) och 

nödvändig tandvård (N-tandvård). Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård ges även till andra patientgrupper 

som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Den tandvård som här avses kan till exempel vara 

infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp. Regionerna ansvarar också för elva grupper (diagnosbaserat) 

som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder (F-tandvård).  

 

Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det 

krävs ett förbättrat samarbete mellan tandvården, sjukvården och länets kommuner.  

 

För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa grupper med 

långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av 

tandvårdsförsäkringen, utan finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens 

högkostnadsskydd.  

 

Det är en stor utmaning och samtidigt mycket viktigt att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig 

tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Arbetet följs kontinuerligt.  

 

Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom Folktandvårdens odontologiska 

institution. Konsultation och kompetensstödjande arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för 

att öka allmäntandvårdens möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta arbete ska vara att 

specialisttandvård också utförs av specialister på allmäntandvårdskliniker. 

 

Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre och drabbas av 

sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till 
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specialisttandvården. Detta kan innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till 

förstärkning av orofacial medicin (sjukhustandvården) på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 

STRATEGISKT MÅL BRA MUNHÄLSA OCH GOD TANDVÅRD   
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och allmän 

hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper. 

Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan mellan omsorg, vård 

och tandvård. För att möta det ökade behovet måste nya arbetssätt och samarbete utvecklas så att rätt kompetens 

används inom olika områden.  

 

Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja tandvårdsmottagning. Tillgängligheten 

till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider både internt för revisionspatienter och för nya 

patienter, samtidigt är tillgängligheten god på länets privata tandvårdsmottagningar. Vård och behandling ska så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos 19-åringar. Arbetet för god tandhälsa ska fortsätta 

och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården. Det är viktigt att samtliga aktörer inom 

tandvården tar ansvar för befolkningens tandhälsa. Det gäller såväl ungdomstandvård och tandvård för 

nyanlända. Här kan de privata klinikerna behöva ta ett större ansvar för att avlasta folktandvården som i nuläget 

får ta ett mycket större ansvar än de privata klinikerna för patienter med stora behov. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel kariesfria 19-åringar  
 
 

IT-systemet T4 45 % Totalt 41 %, varav 
kvinnor 44 % och   
män 39 % 

Totalt 44 %, varav 

kvinnor 45 % och 

män 42 % 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel 
revisionspatienter i tid 
till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019 81  % 

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar  

T4/Diver  0 986 1359 

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90% 93 % 94% 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd  

Statistik Bättre än föregående 
år 

54 %, varav kvinnor 
53 % och män 56 % 

Totalt 58 %, varav 

kvinnor 56 % och 

män 59 %. 

 

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 

omhändertagande. Alla patienter ska informeras om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera.  

 

Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. Avgörande för att nå det 

målet är att rekrytera och behålla personalen. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna 

fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård. Folktandvården har under 2020 fortsatt med arbeta med 

handlingsplanen för att arbeta på nya sätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.   

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Förbättra tillgängligheten till folktandvården  
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SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD, PSYKIATRI, REHABILITERING OCH DIAGNOSTIK  
Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på 

bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.  

 

För att bibehålla och utveckla tre välfungerande akutsjukhus är det nödvändigt att fokusera på:   

 primärvården är basen för länets hälso- och sjukvård 

 att länssjukvården fördelas på tre sjukhus  

 särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor 

 säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler 

 främja god samverkan i hela systemet 

 vårdplatser ska utgå från vårdbehov 

 vara en lärande organisation 

 

Delar av ögonsjukvården bedrivs i vårdval. I förfrågningsunderlaget Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 

län beskrivs Region Jönköpings läns mål, uppdrag och ersättningsvillkor. Förfrågningsunderlaget fastställs av 

regionfullmäktige och revideras årligen som en bilaga till budget och verksamhetsplan. Något ytterligare vårdval 

planeras inte att införas under mandatperioden. Nuvarande vårdval i primärvården ses över då det kan bidra till 

ojämlik vård. Men även vårdval ögonsjukvård behöver ses över och effekterna av införandet utredas grundligt. 

För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett större fokus på verksamheter 

utanför sjukhusvården, i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom både Region 

Jönköpings län, kommunerna och civilsamhället. Men civilsamhället kan aldrig och ska inte heller ta över 

regionens roll som trygghetsnav. Det är grundläggande att förändringar förankras på golvet och att resurser alltid 

följer med stora verksamhetsförändringar. Den vård som flyttas från sjukhusvården skall värnas och skyddas från 

privatiseringar och vårdval.  

 

Region Jönköpings län ska stödja det förebyggande arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt 

tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens hälsa. En mer personcentrerad vård 

som skapar förutsättningar och tar tillvara patienters och närståendes förmåga är en mycket viktig del. 

Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är viktiga i detta arbete. Genom att 

skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser användas mer effektivt. Förflyttning från 

slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjandeinsatser är påbörjat. 

 

Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på de gemensamma resurser som hälso- och 

sjukvården har. Om ett växande antal invånare skulle ha samma konsumtionsmönster av hälso- och sjukvård som 

idag och vi skulle utföra den på samma sätt skulle budgeten för hälso- och sjukvård behöva utökas med cirka 1 

miljard kronor fram till 2030. Pengar kan genereras genom ökade skatteintäkter om staten genomför en stor 

skattereform där de som är välbeställda får betala mer i skatt så att utrymmet för höjda statsbidrag ökar. Vilket är 

helt rimligt, dessutom behöver skatten bli mer progressiv och kapitalskatterna måste höjas. Det innebär inte att vi 

kan vara vårdslösa med de skattemedel som finns till förfogande. Slöseriet i offentlig sektor måste upphöra och 

politiken måste ta ett större ekonomiskt ansvar. En stor del av slöseriet kan spåras till privatiseringar, byråkrati 

och new public management. 

 

Digitalisering och artificiell intelligens kan vara viktiga arbetssätt för att minska resursförbrukningen. Detta för 

att kunna ge hälso- och sjukvård till fler med mindre resurser per invånare. Förflyttningen behöver ske 

successivt. Den nya planen för framtidens hälso- och sjukvård kan vara en framgångsfaktor om planen används 

på rätt sätt. 

 

Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och sjukvården, både mellan kommun och Region Jönköpings län och 

i olika delar av verksamheten. Dessa trösklar måste arbetas bort så att hälso- och sjukvården blir en helhet utan 

onödiga hinder.  
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SAMVERKAN MED KOMMUNERNA 
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan. Tre 

strategigrupper inom områdena barn och ungdomar, psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att 

omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att på 

bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska ges nära hemmet finns behov av 

resurseffektiva arbetssätt. Befolkningsstrukturen med allt fler äldre invånare, teknisk och digital utveckling 

kräver nya samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå från 

frågan Vad är bäst för ”Esther”?  

 

Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden: 

 vi utgår från patientens/brukarens behov. 

 vi samarbetar aktivt över organisations- och 

huvudmannagränser 

 vi bemöter varandra med respekt och visar tillit vi lär av 

varandra och tar tillvara varandras kompetens     

 

 

Bild: Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och 
länets kommuner för samråd och inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling. 

 

Utöver dessa finns grupper inom; folkhälsa, funktionsnedsättning, e-hälsa, rehabilitering samt en styrgrupp för 

hjälpmedelsverksamheten.  

 

Arbetet som sker i samverkan med kommunerna är omfattande. Familjecentraler, barn och ungdomshälsan, 

barnahus och ungdomsmottagningar inklusive ungdomsmottagning online inom strategigrupp barn och unga är 

exempel på områden där samverkan sker. Arbetet kring hemsjukvården sker i nära samarbete med sjukhus, 

vårdcentraler och kommuner ihop med patienter och närstående. Trygg och säker vård och omsorg är ett tydligt 

exempel på hur alla parter arbetar för att patienten ska få den bästa vården. Den palliativa vården är en annan 

viktig del som sker i samverkan. Andra områden där det finns ett nära samarbete med kommunerna är 

beroendevård med tillnyktringsenhet, beroendemottagning, sprutbytesmottagning och arbete kring våld i nära 

relationer. Detta arbete leds av strategigrupp psykiatri och missbruk. Men arbetet kan bli bättre och idag finns 

exempelvis inte abstinensbehandling och tillnyktringsenhet i alla länsdelar vilket är en stor svaghet. Samverkan 

kring samsjuklighet behöver också förbättras. Personcentrerad vård är grundläggande för människor med 

missbruksproblematik.  

 

Region Jönköpings län kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med 

länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och 

detta har Region Jönköpings län i beaktande. 
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SAMVERKAN OCH VÅRD I SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras i Samverkansnämndens reglemente, 

regionsamverkansavtalet och årliga överenskommelser med övergripande mål att:  

 

 tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård 

 främja och bidra till invånarnas hälsa 

 främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen 

 solidariskt hjälpa varandra 

Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom sjukvårdsregionen. Nämnden kan 

även hantera samverkansfrågor inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och 

dialog med statliga myndigheter. 

 

Regionsjukvårdsledningen bereder Samverkansnämndens ärenden och verkställer nämndens beslut genom 

direktiv till sjukvårdsregionala verksamheter och respektive region. Regionsjukvårdsledningen följer upp 

kvalitet, produktion och ekonomi.  

 

En stor del av den sjukvårdsregionala samverkan sker i regionala programområden. Programområdena ska 

konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften och verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv 

vård i hela sjukvårdsregionen. De regionala programområdena stöds av fyra kunskapsråd med företrädare för 

regionernas sjukvårdsledningar. 

 

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och 

besök erbjudas diagnostik och behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte vara delaktig och 

välinformerad genom hela vårdkedjan få tillgång till jämlik vård erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser 

och välfungerande screeningprogram få tillgång till patientsäker vård erbjudas kostnadseffektiv vård. I Sydöstra 

sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

 

 

 

 

 

 

Något att tänka på: 

 

 

Sverige har en sjukvård som håller hög klass och de medicinska resultaten är i internationell bemärkelse oftast 

goda. Samtidigt finns det stora utmaningar med köer till sjukvård och tandvård. Sjukvården ska vara 

sammanhållen och storleken på den egna plånboken ska inte påverka hur bra eller hur snabb vård vi får. Vården 

ska finansieras gemensamt av alla invånare, där människor bidrar efter förmåga och får efter behov. Därför ska 

inga ytterligare privatiseringar genomföras inom sjukvården. För att uppnå målet om en jämlik hälso- och 

sjukvård som prioriterar de med störst behov behöver den nära sjukvården förstärkas. Större hänsyn måste tas till 

klassförutsättningar i de olika upptagningsområdena samt att en nära och trygg vård ska finnas lätt tillgänglig 

under större delen av dygnet. Alla invånare har samma rätt till alla delar av vården oavsett var i länet man bor. 

Avståndet till vården är en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar 

och roller utifrån personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. 

Regionens styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras.  

 

Behovet skall styra den vården som ges inte patientens betalningsförmåga. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDEN  
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis rehabiliteringsområdet under 

nästan tio år. De består av Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. 

Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer i yrkesverksam ålder, med 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller 

studera. Insatserna är både långsiktiga och i projektform. Detta är en viktig verksamhet som ska stödja personer 

att komma i arbete.  
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR ÄLDRE OCH MULTISJUKA 
Särskilda insatser skall genomföras för att skapa ett tryggare omhändertagande av de äldre på länets 

vårdcentraler och akutkliniker. En äldremottagning syftar till att erbjuda de äldre god tillgänglighet, kontinuitet 

men också stabilitet och trygghet. Flera av vårdcentralerna i regionen gör redan ett bra arbete med att erbjuda de 

äldre god vård under liknande premisser. Vänsterpartiet anser att detta förbättringsarbete måste organiseras och 

struktureras för att garantera de äldre en jämlik vård och arbetet måste bli verklighet på samtliga vårdcentraler.  

Till en äldremottagning ska det gå att ringa och direkt få prata med en annan människa och slippa krångliga 

knappvalssystem. Det är också viktigt att de äldre erbjuds en fast vårdkontakt när behov av detta finns.  

 

Vi tror att sjuksköterskor skulle kunna vara frontfigurer för denna verksamhet och därmed erbjuda de äldre ett 

välbekant ansikte. Det är oerhört viktigt att äldremottagningarnas syfte tydliggörs samtidigt som en viss 

standardisering sker. Med det sagt betyder det inte att varje äldremottagning behöver se exakt likadan ut.   

 

Det är viktigt att komma ihåg att varje vårdcentral har särskilda förutsättningar, unika patienter och geografisk 

placering. Det är vår bedömning att reform med syfte att åstadkomma äldremottagningar främst handlar om ett 

nytt arbetssätt och att använda de resurser som finns till förfogande på rätt sätt.  

 

Vårdrelaterade skador måste systematiskt förebyggas och minimeras. Det handlar om att förbättra och prioritera 

upp arbetet med att minska skador till följd av smärta, fall, undernäring, trycksår och förlossningar. Stöd- och 

serviceverksamheter har en viktig roll att spela när det gäller att ge en god och säker vård till alla patienter och 

skall ges goda förutsättningar. Den äldre delen av befolkningen måste kunna känna sig trygga med att få bästa 

möjliga vård och att få hjälp med samordning och kontakter.  

 

De senaste decennierna har en plats på äldreboende blivit allt svårare att erhålla. Idag är nästan alla som bor på 

äldreboenden svårt sjuka och har ett stort vårdbehov. Många är så sjuka att de har svårt att ta sig till vårdcentraler 

och därför görs många läkarbesök på plats ute i äldreboendet. Men den läkartid som tilldelas de boende är kort 

och frågan är om de boende verkligen får den läkartid som de är i behov av. Därför ska läkartiderna på 

äldreboenden ges efter behov inte utefter förutbestämda tidsramar. Målet ska alltid varit att heltid skall vara en 

rättighet och deltid en möjlighet för personalen. Region Jönköpings län har fattat ett sådant beslut och det är en 

stor seger för de partier som under lång tid förespråkat rätten till heltid både som en klass- och 

jämställdhetsfråga. Det är också viktigt att regionen kvalitetssäkrar jämställdhetsarbetet så att kontinuerliga 

framsteg sker i form av utjämning av löneskillnader och rätt till delaktighet på sin arbetsplats. 
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MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ 
Regionen ska även säkra en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Friskvård och förebyggande arbete är oerhört 

viktigt för hälsan och träning på arbetstid kan ibland vara en del i detta.  

 

Den som drabbats av sjukdom måste få en snabb och kvalificerad rehabilitering och erbjudas en aktiv 

sjukskrivning med möjlighet att pröva sig fram till goda lösningar. En återgång i arbete måste få ta den tid som 

krävs för att få bästa möjliga, varaktiga resultat.  

 

Som offentlig arbetsgivare har Region Jönköpings län såväl ett ansvar som en möjlighet att vara ett föredöme 

och ge goda exempel när det gäller att erbjuda funktionsnedsatta möjlighet till anställningar. Detta arbete måste 

prioriteras och ett betydligt större antal anställningar förverkligas. En ödesfråga för framtiden är hyrpersonal och 

bemanningsföretagen i vården. Hyrläkarna bidrar till minskad kontinuitet för patienterna och försvårar kraftigt 

teamsamverkan i vården. Bemanningsföretagen i vården måste lagstiftas bort. Det är enda sättet för att i 

framtiden garantera våra invånare en vård av världsklass samtidigt som skattebetalarnas pengar inte slösas bort.  

Region Jönköpings län måste vara pådrivande opinionsbildare i att få till stånd en nationell samverkan i frågan.  

 

Neddragningar och konkurrensutsättningar har visat sig innebära risker i patientsäkerheten och i förlängningen 

gett upphov till stora kostnader istället för de besparingar som varit avsikten. Regionen måste bli bättre på att 

hörsamma medarbetare och lyssna på facklig kritik, det är aldrig okej att utan vidare köra över personalen. 

Nedskärningarna av vårdplatser och personal är inte bara ett hot mot patientsäkerheten, de är också en stress- och 

arbetsmiljöfråga för personalen. Vänsterpartiet föreslår därför en satsning för att återinrätta många vårdplatser 

som försvunnit i nedskärningspaketet. 

 

Samtliga yrkesgrupper inom Region Jönköpings län behöver få tillgång till kompetensutveckling och 

stimulerande arbetsuppgifter. Delaktiga och engagerade medarbetare är den allra viktigaste resursen som Region 

Jönköpings län har och den resursen måste skötas om. Personalens synpunkter och förbättringsförslag är helt 

enkelt ovärderliga. Regionen måste också se över storleken på chefsgrupper så att en enskild chef inte har för 

stor personalgrupp att ansvara över. 

 

Region Jönköpings län skall i all väsentlig efterfråga kollektivavtal alternativt kräva kollektivavtalsvillkor för all 

verksamhet som finansieras och upphandlas av regionen. Här måste vi vara offensiva, inte minst med tanke på 

att svenska primärkommuner och regioner är de parter i hela Europa som ställer lägst krav. 

 

Det är angeläget att satsa på arbetsmiljöförbättringar för serviceverksamheterna. Många forskare varnar idag för 

konsekvenserna av att tillämpa industrimodeller för produktion på verksamheter i offentlig sektor, exempelvis 

inom vården. Vi ser idag en stigande sjukfrånvaro. De som är hårdast drabbade är kvinnor och hårt belastade 

yrkesroller som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och städ. Hög sjukfrånvaro inte är en naturlag 

utan något som vi i allra högsta grad kan påverka. Vi vill att ett projekt med att arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön inom några utvalda verksamheter eller arbetsplatser ska sjösättas. Om det visar på goda resultat 

för verksamheten och för personalen ska projektet utvidgas. Ett lämpligt område kan vara kök- och 

restaurangpersonal eftersom vi dagsläget har svårt att erbjuda dem heltidsanställningar. Generellt anser 

Vänsterpartiet att en förutsättning för ett hållbart arbetsliv är att vi inte sliter ut varandra utan istället delar på 

arbetsbördan. Då kan vi motverka problem med arbetsskador och sjukskrivningar och på så vis även få den 

ekonomiska kalkylen att gå ihop.  

Fler vårdadministratörer i vården är att bra sätt att avlasta andra yrkesgrupper samtidigt som vården görs mer 

effektivt. Vi vill att en del av de riktade statsbidraget för goda arbetsvillkor och arbetsrätt går till att förstärka 

verksamheten med vårdadministratörer. 

 

En arbetsmiljökommission ska tillsättas med syfte att komma fram till hur vi brister i arbetet med 

arbetsmiljöfrågor i våra verksamheter. Den skall vara lösningsorienterad. I den mån extra medel behövs för detta 

så tas det ifrån det riktade statsbidraget för arbetsvillkor och arbetsrätt.  

Regionen måste fortsätta arbetet med RAK – rätt använd kompetens. Det håller inte i längden att låta exempelvis 

sjuksköterskor sköta sårvård, omsorg, städning och tvättning eller annat arbete som annars kunde utfört av 

exempelvis lokalvårdare och undersköterskor. På sätt och vis har regionen själva satt sig i en sits där brist på 

sjuksköterskor råder eftersom deras yrkeskompetens inte används på rätt sätt. Vi behöver både undersköterskor 

och sjuksköterskor och vi vill att de skall göra det som de är bäst på. Därför måste varje profession få möjlighet 

att växa och utveckla det som de är bäst på. Undersköterskor bör exempelvis få lov att fokusera mer på sårvård 

och omsorg.  
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Regionen behöver se över ersättningar vid exempelvis nattarbete för undersköterskor och sjuksköterskor. Det är 

idag inte attraktivt att jobba natt och det kan ibland vara svårt att få in personal. Det beror delvis på den allt för 

låga ersättningen. En rimlig ersättningsmodell är en timmes nattarbete mot 1.4h dagsarbete. På så vis får 

samtliga yrkesgrupper en förstärkt ersättning i enlighet mot sin grundlön istället för schabloner.  

 

Medarbetare som arbetar informationsinriktat inom sin profession, exempelvis medarbetarna på 1177, måste 

erbjudas möjlighet att variera sitt arbete så att de inte riskerar att tappa sin kompetens. Dessutom ska regionen 

arbeta för att så få som möjligt behöver vara ensamma när de arbetar. Det kan handla om att flytta telefonister 

som arbetar nattetid till andra avdelningar där det finns annan personal.   

Den psykiska ohälsan ökar och behovet av psykologer är stort. Det är centralt att regionen är en bra arbetsgivare 

som kan locka till sig psykologkompetenser. Idag snarare skrämmer regionen iväg denna yrkesgrupp. Det är inte 

rimligt, därför behövs en genomlysning kring vad vi kan göra föra att bättre ta hand om denna personalgrupp.  

 

Inom tandvården saknas det uppemot hundra tandsköterskor. Detta är ett problem som leder till både sjukdom 

hos personalen som tvingas ta ett allt större ansvar för arbetsbördan och på sikt påverkar detta patienternas vård. 

På kort sikt bildas också stora köer till Folktandvården. Därför behövs en satsning på personalen vid 

Folktandvården så att de får fler kollegor och löner som matchar de privata tandvårdsklinikerna. Det är också 

viktigt att se över personalens medbestämmanderätt på arbetsplatsen då det finns signaler som pekar på att 

verksamheten är allt mer toppstyrd. Regionen bör också försöka knyta till sig en tandläkarutbildning eller 

åtminstone delar av en sådan i likhet med läkarutbildningen. 

 

Några prioriterade områden är:  

 

 Rätt till heltid 

 Tillsvidareanställning är norm 

 Demokrati på arbetsplatsen där medbestämmande och delaktighet är centralt 

 Löneutveckling 

 Hälsosamma arbetstider och arbetstidsförkortning 

 Kompetensutveckling 
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PERSPEKTIV: MEDBORGARE  
 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns 

till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är 

vägledande för organisationens beslut och handlande.  

 

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under medborgarperspektivet: 

Strategi 1 – Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i 

vardagen.  

Strategi 2 – Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård 

STRATEGISKT MÅL Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Kundtillfredsställelse  Nationell  
patientenkät  

Andel nöjda patienter 
80 % i samtliga 
dimensioner och alla 
verksamheter där 
mätningen skett 

 PV 79,8 % 
SVF 78,6% 
Rehabilitering 84,4% 

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

90 %  87 %  92 % 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt sin 
region 

Hälso- och sjukvårds- 
barometern 

75 % 74 %  76 % 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella väntetids- 
databasen 

90 % Nytt mått Totalt 83%, varav 
kvinnor 82,2% och 
män 83,7 % 

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

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  Totalt 70 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 67,9 % 

Totalt 75,6%, varav 
kvinnor 76,6% och 
män 74,2 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – 
andel kvinnor och män 
som fick en operation 
eller åtgärd inom 60 
dagar 

Nationella  
väntetids- 
databasen 

80 %  Totalt 72 %, varav 
kvinnor 72,3% och 
män 72,4% 

Totalt 72,1 %, varav 

kvinnor 73,4 % och 

män 70,6 % 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum 

Diver  90 % Totalt 69 %, varav 
kvinnor 71,6% och 
män 64,6% 

Totalt 69,4 %, varav 

kvinnor 72,6 % och 

män 65,4 % 

Tid till ambulans – 
andel prio 1 larm inom 
20 minuter 

 80% 74 %  73% 

 

Att skapa en vård som är jämlik, personcentrerad och tillgänglig är en av vårdens viktigaste utmaningar. 

Införandet av nya angreppssätt syftar till att fortsätta stärka patientens ställning och göra det möjligt för 

människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och närstående i 

utvecklingen av hälso- och sjukvården samt erbjuda vård med god kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, 

valmöjligheter och stöd för egenvård. 

 

Alla invånare har rätt till god och jämlik vård utifrån behov oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är 

en viktig tillgänglighetsfaktor. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån 
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personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. Region Jönköpings 

län styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras.  

PERSONCENTRERAD VÅRD  
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region Jönköpings län 

strävar efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården. En viktig 

framgångsfaktor är den personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där individens 

berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap. 

Även anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt 

med vårdgivare.  

 

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska sjukdomar och deras närstående 

fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande 

bibliotek och självhjälpsgrupper. Lärcaféer är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande 

patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån egna behov och resurser. En 

särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.  

 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige 

uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, 

nuvarande och framtida patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller 

vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Fortsätta att utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningar och brukarråd. 

Fortsätta att utveckla mötesplatser och hälsocaféer regelbundet återkommande och i alla tre länsdelar 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården, samt via självhjälpsgrupper och 

lärcaféer. Samtalen utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella 

folkhälsoundersökningar.  

Förbättra missbruks- och abstinensvården – stärk arbetet kring samsjuklighet. 

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården, där tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar 

förutsättningarna att möta patienters behov.  

TILLGÄNGLIG VÅRD  
Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga för hälso- och sjukvården och avgörande för patienters 

tillfredsställelse med vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt 

att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man behöver den. Det finns en lång 

tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde.  

 

1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och som en integrerad 

del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen.  

 

Vårdcentralerna är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna 

när de har behov av hälso- och sjukvård. Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig nära vård i Region 

Jönköpings län behöver vårdcentralerna anpassa och utöka sina öppettider utifrån patienternas behov. 

 

Genom att förtydliga vårdcentralernas uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma arbetssätt och 

förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans 

dagtid och kvällar. Närakut bedrivs på vårdcentralen dagtid och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid.  

 

Vårdcentralerna behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Patienter med 

stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast 

läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt med bland annat en samlad tidsplan över alla 

inplanerade vårdinsatser. 
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Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka får möjlighet att vårdas 

hemma. För att möta behoven bör vårdcentralerna i samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta att 

stärka de tvärprofessionella närsjukvårdsteamen. 

 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 

tillgodose detta behov. För detta behöver teamarbetet fortsätta att utvecklas. Vårdcentralerna behöver 

tillsammans med kommunerna ta ansvar för första linjens missbruksvård.  

 

I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök blivit 

uppskjutna. En handlingsplan är framtagen och påbörjad under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska 

genomföras. Detta kommer påverka tillgängligheten även under 2021.   

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Förbättra tillgängligheten till vården utifrån de olika mål som är satta  

Fortsätta arbetet med utökade öppet tider i primärvården 

Förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon  

Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården och säkra tillgängligheten till operation 

Personcentrerad vård för alla – arbete krävs särskilt inom missbruks- och beroendevården. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård    

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Arbetet 

med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av resultat. 

Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel 

utifrån kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till en mer jämlik hälsa 

behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället.  

 

När det gäller hbtqi-frågor arbetar vi under devisen: Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller 

missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården. Gäller även andra 

grupper såsom minoriteter, religioner, levnadsval, funktionshindrade med flera. 

 

Vi ska förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer och alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss 

oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla arbetsplatser i Region Jönköpings län 

oavsett om det är vård eller annan verksamhet. Utbildning i hbtqi-frågor liksom diplomering erbjuds 

verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden - tilläggsuppdrag till primärvården 

 

Arbetet med integration 
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 

Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av coronapandemin och 

införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas 

frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att stärka och främja en positiv 

hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i asylprocess och nyanlända.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet 

fortsätter. Det handlar om information om hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt vårdnivå, att 

hitta rätt i vården och öka kunskapen kring folkhälsa.  

 

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar 

för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången till information och ett bra bemötande. 



30 

För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om principen om 

universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  
Inom Strategi för hälsa pågår lärande nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på som har förankrats i 

samverkan med kommunerna genom Strategigrupp barn och unga. Målet är att förbättra barn och ungas hälsa 

med 2 procent de kommande fyra åren. Det är viktigt att följa upp och klargöra hur mätmetoden går till. 

 

Den psykiska ohälsan ökar och olika insatserna behöver fortsatt utvecklas för att möta detta. Psykisk ohälsa möts 

med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan mellan kommuner och Region 

Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd med en 

verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och 

behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter.  

 

Region Jönköpings län tar ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2019 

och våren 2020 intensifierades arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga och underlätta 

omhändertagandet genom att skapa en triagering, En väg in. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och 

ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.  

 

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet barn som behöver 

bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar. 

Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta remitterade 

till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till 

utredning och behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig 

utveckling och välmående.  

 

Ett länsövergripande barnskyddsteam är framtaget som bedriver utbildning och verka för att en generell 

kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls kring barn som far illa. Teamet bedriva 

även uppföljning och kvalitetssäkring samt formulera rutiner för handläggning. Dessutom bistår teamet 

konsultativt vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna.  

 

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och 

ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Barnahus har 

två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på 

genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän. 

 

FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i alla frågor som rör barn i 

deras vardag. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Arbetet med En 

väg in fortsätter.  

Utredning pågår för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri. 

Medel tillförs för att bygga ut utredning och behandling för neuropsykiatri hos barn och unga.  

Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa upp, leva och bo på.  

 

Barnhälsovård 
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till 

en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella 

insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska 

arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 
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Familjecentraler 
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till nyblivna 

föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den allmänna kvinno- och 

barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg 

(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp 

samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Förberedelser för nya familjecentraler i Mullsjö och i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje kommun i länet 

minst en familjecentral aktiv.  

 

Ungdomsmottagningar 
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en helhetssyn 

på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. 

Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet 

omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och 

samfinansieras tillsammans med länets kommuner.  

 

I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga hamnar i ett 

gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en 

samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och umo.se, som är 

regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. En spridning av olika digitala tjänster till exempel 

ungdomsmottagning on-line och andra e-tjänster genomförs.  

 

Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa  

Under 2021 omfattar samverkansarbetet inom Strategi för hälsa även främjandet av äldres hälsa och 

förebyggande insatser för att minska den psykiska ohälsan hos äldre. Ett lärande nätverk etableras där viktiga 

fokus är ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, digital inkludering samt utvecklade samverkansformer med 

länets pensionärsföreningar och civilsamhälle.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

 Arbeta för att främja äldres psykiska hälsa  
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Trygg och säker vård och omsorg 
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från 

sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för arbetet med trygg och säker vård 

och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den 

och där jag behöver den". Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och 

utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att 

säkerställa att god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas 

så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas 

genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella planer(SIP) och proaktiva 

insatser. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden 

 Fortsatt arbete med Trygg och säker vård och omsorg   

 Fortsätta införandet av Patientkontrakt och fast vårdkontakt 

 Specialresurs inom äldres psykiska hälsa behövs 

 Äldremottagningar som koncept ska finnas på samtliga vårdcentraler 
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PERSPEKTIV: PROCESS OCH PRODUKTION  

Utveckla värdeskapande processer  
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med medborgaren och intressenter. 

Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 

faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan 

att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från medborgaren och intressenter.  

 

I planen för framtidens hälso- och sjukvård beskrivs två strategier som faller under perspektivet process och 

produktion. 

Strategi 3 – Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad 

digitalisering  

Strategi 4 – Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns 

tillgänglig när den behövs  

 

STRATEGISKT MÅL: Enklare vardag för patienter och medarbetare   

FRAMGÅNGSFAKTOR Se varje individs styrkor och förmågor 
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 

i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt den plan för framtidens hälso- och sjukvård som är 

framtagen under 2020.  

 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten. Den 

kan också ge möjlighet till effektiviseringar sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av 

olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske på ett 

kostnadseffektivt sätt som även leder till kvalitetsförbättringar inom vården.  

 

Regeringens och SKR:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

 

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 

och förbättring av vårdens processer och arbetssätt. Genom nationell och lokal samverkan kring standardiserat 

arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt 

information på rätt plats i rätt tid, med stöd av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, 

vårdprocessutveckling via standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med 

möjlighet till mobilitet och distansarbete. Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, och 

vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska kontakter. 

 

Coronapandemin har gjort att användningen av digitala vårdmöten, vård på distans och journalen via nätet har 

ökat kraftigt. En utmaning för 2021 blir att hålla i och fortsätta med digitala besök och digital vård på distans. En 

handlingsplan är framtagen och arbetet är påbörjat för hur e-hälsotjänster kan användas i ännu större utsträckning 

inom alla verksamheter.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten när det är lämpligt 

 Införande av lösning för egenmonitorering  

 Första linjens digitala vård – automatiserad anamnes och triagering  

 Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 

möjliggör ökad användning 

 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic och föra in de olika tjänster som ingår i utvecklingsplanen 
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STRATEGISKT MÅL: BRA FOLKHÄLSOARBETE   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Handlingsplanen för jämlik hälsa är en viktig grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Exempel på aktiviteter 

som fått genomslag är utvecklade stöd för unga och äldres psykiska hälsa, insatser för nyanländas hälsa, 

idrottsskolor för äldre, språkutveckling för barn och spridning av koncept för samtalsgrupper. 

 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 
Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa 

och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk 

hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 

60 och 70 år. En första delrapport i utvärderingen av hälsosamtalen har lämnats. Coronapandemin har påverkat 

genomförandet av intervjuer med utförare och verksamhetsansvariga. Nästa delrapport presenteras under 2021.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Ett utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätten för hälsosamtal genomförs och inkluderas i delprojekt inom 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 

Livsstilsutmaningen  

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett 

särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt tilläggsuppdrag 

om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden och/eller befolkningsgrupper startade 

under 2020. Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och riktas till de vårdcentraler i länet som finns på platser 

där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska förhållanden. Under 2021 sker ett 

målmedvetet förbättringsarbete i nära samverkan med samhällsaktörer i respektive närområde. 

 

Region Jönköpings län och länets kommuner satsar gemensamt på att utveckla en modell för hälsocenter 

tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Målgruppen är invånare som på grund av sin livsstil 

eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. I delprojektet Meny till invånare etableras ett samlat 

stöd som underlättar för invånarna att hantera sin egen hälsa. Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och 

hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. Den 

nära vården ska använda och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 

förstahandsvalet för egenvård. 

 

Invånarprogram för levnadsvanor samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen för stöd och 

behandling. Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och våld i nära relationer 

är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet. Samverkan med kommunerna behöver stärkas kring den psykiska 

ohälsan gällande missbruk, abstinens och samsjuklighet. 

 

Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta aktivt för en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha representanter i nationella temagrupper.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare) 

 Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner  

Rehabilitering 
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och kompetenser som erbjuder mångskiftande 

insatser och aktiviteter. Att ta tillvara individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och 

utveckla dessa, är en viktig del i den personcentrerade vården. Inom området återfinns en bred och varierad 

rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, störningar och skador 

samt behandling mot smärta.  

 

Olika kulturformer kan vara värdefulla inom rehabilitering. Några sådana exempel är dans, musik, bildkonst och 

poesi.  

 

Rehabilitering inom den nära vården som basen för hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där arbete för att 

säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske. Det är av stor vikt att rehabiliteringspotentialen som en individ 
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har tas till vara. Samarbete med specialistsjukvården, vårdcentralerna och kommunerna är nödvändig för trygga 

och säkra övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Det är viktigt att Region Jönköpings län 

stödjer kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

För att förstärka samverkan och samarbete undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta arbetssätt där 

kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden 

som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård.  

Använda kultur som del i rehabiliteringsarbetet 

 

Rehabilitering – återgång i arbete  
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning för att gå från 

utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett 

lagarbete som omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.  

 

Region Jönköpings län har successivt utvecklat samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och socialtjänst 

i sjukfall. Insatser ges för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen 

för ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med 

psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete. 

 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner till patienter som är 

sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen samverkansmodell utgår från en delad kostnad 

mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län. Detta arbete behöver utvecklas ytterligare.  

 

Naturunderstödd grön rehabilitering (NUR) riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som 

utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i samband med långvarigt 

stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka 

självkänsla och börja en nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i 

primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete som innebär att ett metodstöd utvecklas inom sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocessen 

TERAPIFORMER INOM PSYKIATRI MED DJUR- OCH NATURBASERAD 
REHABILITERING 
 

Region Jönköpings län skall vara ett föredöme inom psykiatrisk vård och rehabilitering. En vård som gör 

anspråk på att vara ett föredöme måste ständigt utvecklas och erbjuda en mångfald av rehabiliteringsformer. 

Djur- och naturbaserad rehabilitering har visat positiva resultat när det gäller att hantera oro, ångest och stress. 

Det ger också i många fall stärkt förmåga till socialt samspel. Det finns många möjligheter att ta tillvara på inom 

djur- och naturbaserad rehabilitering.  

 

Region Jönköpings län driver i naturbruksutbildningar där hantering av djur är en central del. Här finns möjlighet 

för ett fruktbart och framtidsinriktat arbete som kan gynna både elever, patienter och medarbetare. 

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bedriver forskning och flera projekt med fokus på att bidra till stärkt hälsa 

och sjukvård för människor tillsammans med djur. Djurs medverkan i terapi kräver dock stor kunskap både för 

människans och också djurens bästa, vare sig det handlar om hund, häst eller annat djur. På SLU i Skara finns 

forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. 

Tillsammans med våra egna naturbruksskolor kan de vara en lämplig partner för att arbeta vidare med ämnet.  

 

Det är nödvändigt att ta ytterligare några kliv inom djur- och naturbaserad rehabilitering. Det krävs samarbete 

med andra aktörer för att möjliggöra att den här sortens rehabilitering ska kunna utvecklas vidare och så att 

Region Jönköpings län kan bli ett föredöme även inom denna vård- och terapiform.  
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Möjligheten att erbjuda patienter i Region Jönköpings län djur- och naturbaserad rehabilitering utreds och stärks. 

Region Jönköpings län söker samarbetspartners på området med målet att bli ett föredöme inom djur- och 

naturbaserad rehabilitering samtidigt behöver naturbruksskolorna involveras i arbetet. 

  



37 

STRATEGISKT MÅL Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Vårdprevention - Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom område fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa som fått åtgärd insatt 
(riskpatienter) 

Senior alert 90 %     76 %      77% 

 

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. Säker vård – 

alla gånger är ett väl beprövat koncept som utgör basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i Region 

Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur X, sidan XX). Patienters och brukares 

erfarenheter och kunnande tas tillvara för att utveckla nya arbetssätt.  

 

Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras fortlöpande i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Detta görs också i förhållande till det patientsäkerhetsarbete som sker i ett nationellt perspektiv inom ramen för 

den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård, och med Socialstyrelsens nationella handlingsplan för 

ökad patientsäkerhet som lanserades 2020 och nu kommer 

implementeras.  

 

Viktiga framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är person-

centrerad, kunskapsbaserad, resultatorienterad samt organiserad 

för att skapa förutsättningar för en säker vård. Strategiska 

angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet är: 

 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens 

och beprövad erfarenhet. 

 Arbeta med ständiga förbättringar av processer och system för 

att stödja säkra arbetssätt. 

 Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.   

 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och 

reaktion i den dynamiska vården. 

 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal). 

 

Arbetet med att få de strategiska angreppssätten förankrade i patientsäkerhetsarbetet ska fördjupas. Mätning och 

övervakning av säkerhet sker med inriktning på utvärdering av inträffade vårdskador, tillförlitliga 

arbetsprocesser och system, medvetenhet om nuläget, riskmedvetenhet och beredskap samt lärande och 

utveckling. 

 

I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser samt ett engagemang där alla tar ansvar, 

agerar och samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga. Ett effektivt 

lärande är viktigt för säkerhetsarbetet. Kunskap och analys ska baseras även på det som fungerar bra och på hur 

man tar tillvara denna förståelse för att minska risken att fel uppstår. 

 

Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av medarbetare och ledare på alla 

nivåer, samt utveckling och forskning i nationella och internationella nätverk möjliggör utveckling. Metodikum, 

Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, har en central betydelse för 

kompetensutveckling och teamträning. 

 

Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang, att minska vårdrelaterade 

infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för 

spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet för att minska risk för 

fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsätta arbetet med patientsäkerhet inom olika områden 
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STRATEGISKT MÅL KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDMÅLSENLIG VÅRD  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring  63 % förbättring   44% 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
patienter i SVF 

 70 % Nytt mått Nytt mått 

Standardiserade 
vårdförlopp – andel 
inom max ledtid  

  80 % Nytt mått Nytt mått 

 

Strategin för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är att gå från mycket bra till bästa möjliga för att skapa 

mer värde för invånarna och minska kostnaderna.  

 

Kunskapsstyrning - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa  
Utgångspunkten för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig 

vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar 

för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas och vi ser hur effektiv och 

ändamålsenlig kunskapsstyrningen är. 

 

Genom Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård skapas förutsättningar för en 

kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Regionernas system omfattar samverkan kring 

kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för ledning och verksamhetsutveckling i hela hälso- och 

sjukvården. 

 

Region Jönköpings län har åtagit sig att arbeta och samarbeta utifrån systemets vision Vår framgång räknas i liv 

i jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Det innebär bland annat att anpassa och säkerställa 

en lokal och sjukvårdsregional kunskapsorganisation och avsätta resurser på olika nivåer i systemet. 

 

Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden, samverkansgrupper och 

arbetsgrupper. Sjukvårdsregionen har dessutom värdskap med ansvar för processtödet i fyra nationella 

programområden: 

 

 Barn och ungdomars hälsa 

 Kvinnosjukdomar och förlossning 

 Perioperativ vård, intensivvård och transplantation  

 Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

 

De nationella programområdena leder och samordnar kunskapsstyrningen inom respektive område, följer upp 

och analyserar gap och utvecklingsbehov samt bidrar i arbetet med nivåstrukturering, utvecklingen av 

kvalitetsregister och ordnat införande av behandlingar och medicinsk teknik. 

 

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av nationella 

kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårdsregionens nationella registercentrum (RCSO) har särskild kompetens inom 

patientmedverkan, patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 

 

Nivåstruktureringen ställer krav på att patienter som behandlas på sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 

erbjudas kontakt och omhändertagande av den nära vården. 

 

 Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt  
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet 

beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och 

indikatorer för uppföljning beskrivs. Förloppen tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- 

och sjukvård. 

 

Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 utvecklas och införs 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd.  

Viktigt att beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.  

 

Vid behov tas vårdprogram och andra kunskapsstöd fram för att stärka ett likvärdigt och gott bemötande av 

patienter med symtomdiagnoser eller sällsynta sjukdomar. Region Jönköpings län använder och utvecklar 

kliniska kunskapsstöd för den nära vården och den specialiserade vården. Syftet är att säkra bästa möjliga resultat 

med så liten variation som möjligt. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för flera kroniska sjukdomar och allvarliga 

hälsotillstånd.   

 

Kroniska sjukdomar 
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att 

kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning 

av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva 

självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus, 

återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Fortsätta arbetet med utveckling av omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar 

 

Cancervård  
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. Samtidigt 

förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen. 

Ökningen beror på att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre behandlingsmetoder och 

läkemedel. 

 

Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av en cancersjukdom hos barn skapades under 2020. 

Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av vilken vård som ska 

erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som överlevarna bör erbjudas. 

 

En nationell satsning har genomförts över hela landet för att korta väntetiderna till cancervården.  

Regionalt cancercentrum sydöst har utformat sex löften till invånarna. Alla patienter med cancer ska:   

få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 

erbjudas diagnostik och behandling enligt best practice 

vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 

få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 

erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram, samt 

Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. 

 

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp (SVF). De 

flesta patienterna med cancer behandlas i SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de idealtider som är 

framtagna som mål. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika verksamhetsområden och den nära vården.  

 

Nödvändiga screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Särskilt arbete pågår med att få ett högt deltagande i mammografiscreeningen och cellprovtagning för 

livmoderhalscancer.  

 

Screening av tjock- och ändtarmcancer påbörjas under 2021. Under 2020 påbörjas uppbyggnad av verksamheten. 

För verksamhet i full drift avsätts 7 miljoner kronor.  Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen 

att nationellt införa tjock- och ändtarmscancerscreening. Ett sådant screeningprogram medför initialt stora nya 
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kostnader, men enligt hälsoekonomiska beräkningar ska denna kostnad tjänas in med att färre individer dör av 

tjock och ändtarmscancer.  

 

Region Jönköpings län har undersökt i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av 

organiserad prostatacancertestning kan ske. Under hösten 2020 påbörjas ett införande av prostatcancertestning i 

Region Jönköpings län.  

 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom måste säkerställas och utvecklas. Processgrupp cancerrehabilitering 

har upprättats med uppdrag att utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv 

rehabilitering av hög kvalitet. Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade 

vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna ge stöd till patienten för olika rehabiliteringsformer och 

egenvård. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Arbeta för att nå målen för standardiserade vårdförlopp  

 Påbörja screening för tjock- och ändtarmscancer  

 Införa organiserad prostatacancertestning  

 Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas 

 

Palliativ vård – vård i livets slutskede  
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom varierar 

över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den palliativa vården bedrivs 

utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och 

specialiserad vård i Jönköpings län.  

 

Allmän palliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 

och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens 

särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 

medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda multiprofessionella team. Behovet av gästhem i samtliga 

länsdelar är fortfarande stort och kring det behövs omfattande samarbete med länets alla kommuner. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

En utredning ska göras ihop med kommunerna som ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan 

utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt.   

Gästhem är ett bra komplement till sjukhusvård och vård i hemmet- behöver finns i alla länsdelar i samverkan 

med kommunerna. 

 

Kvinnors hälsa och förlossning  
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa genomförs en flerårig satsning för förbättrad 

förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära 

relation behöver intensifieras. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

Vårdkedjan och kunskapsstöd ska utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för kvinnan i samband med 

graviditet, förlossning och eftervård, samt förbättring av neonatalvården. 
 På sikt skall enkelsalar på BB vara norm 

 Partner skall alltid erbjudas att stanna kvar på BB 

Psykisk hälsa  
En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl främjande av 

psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med 

allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 

rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 

som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 

Detta kräver en sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan huvudmännen samt 

en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.  
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Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet inom följande utvecklingsområden:  

en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet och kunskap om individens 

behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå 

fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande 

fortsatt förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom 

fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter över 

huvudmannagränser. Kring samsjuklighetsgruppen krävs ytterligare arbete för att säkerställa god vård.  

fortsatt anpassning av vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö 

Patientstyrd inläggning inom fler specialiteter för att uppnå tillgänglig och säker vård, tillgång till platser behövs.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 starta upp den planerade tillnyktringsenhet – i alla länsdelar på sikt 

 förbättringsarbete kring den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom i samverkan mellan 

den specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen.  

Suicidprevention 
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den handlingsplan och de nio mål som 

regeringen, via Folkhälsomyndigheten, har antagit. En uppdragsbeskrivning för arbetet med samordnad 

suicidprevention och psykisk hälsa under 2020-2023 är framtagen och antagen i ledningssystemet för samverkan 

med länets kommuner. Det övergripande syftet med uppdraget är att utveckla samordning och samverkan mellan 

berörda aktörer i Jönköpings län, stärka kunskapsuppbyggnad och kompetens, samt utveckla uppföljningen av 

det suicidpreventiva arbetet.   

 

Insatser för att minska stigma av personer med psykisk ohälsa är en viktig del i ett arbete med att förebygga 

psykisk ohälsa och suicid. För att ge ytterligare kraft i pågående arbete medverkar Region Jönköpings län i 

Folkhälsomyndighetens regionala antistigmasatsning inom psykisk hälsa och suicid 2020-2021. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Samordna arbetet kring suicidprevention i länet. För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett 

nätverk med lokala samordnare i länets kommuner.  

Våld i nära relationer 
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning, omskärelse av minderåriga och våld i nära 

relationer orsakar stort lidande för många. Region Jönköpings län arbetar med insatser som ska motverka att 

detta uppstår eller upprepas. Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska fortsätta och 

utvecklas.  

 

Habilitering 
Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Genom 

bra habilitering underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapas 

förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.  

 

Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom neuro-

psykiatriområdet, men också för barn med grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatser för att 

underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska intensifieras.  

 

Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven av habiliteringsinsatser både 

har ökat och förändrats för grupper som exempelvis svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som 

överlever i större omfattning, liksom barn som föds mycket för tidigt. Andra exempel är döva barn med cochlea-

implantat och barn med autism. Även nyanlända till Sverige med behov av specialisthabilitering ökar.  

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Under planperioden höjs standarden på habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering kan 

bedrivas jämlikt i hela länet 
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Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 

audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 

hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt 

att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta 

länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att 

länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det 

enskilda fallet. På sikt behövs även en hjälpmedelsdepå för fritidsaktiviteter så att människor med 

funktionsnedsättningar till en rimlig kostnad skall kunna prova på olika idrotter och aktiviteter. Detta är särskilt 

viktigt för unga och äldre.  

 

Läkemedelsanvändning  
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.  
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger möjligheter till 

bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den 

specialiserade vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya kostnadskrävande 

läkemedel. Läkemedelsdialoger genomförs med verksamheten. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med 

att utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.  

 

Sedan 2019 har lagernivåerna av kritiska läkemedel för slutenvården ökats successivt. Ytterligare förstärkningar 

av lagernivåerna med fokus på OP/IVAs behov har skett under pandemin våren 2020. Planering för fortsatta 

förstärkningar med fokus på att skapa lagerutrymme pågår under 2021. 

 

Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län har god följsamhet gentemot nationella riktlinjer 

där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler 

läkemedel (polyfarmaci) högre jämfört med de flesta övriga regioner i Sverige. Arbetet med att undvika 

olämpliga läkemedel fortsätter därför. Nya angreppssätt behöver utvecklas och prövas inom detta område.  

 

En stor grupp människor har hamnat i ett beroende som initierats av sjukvården. Det handlar om den 

överförskrivning som under många år varit vardag i Region Jönköpings län. Det handlar om 

beroendeframkallande mediciner som bland annat bensodiazepiner och Lyrica, läkemedel som ges i syfte att 

motverka sömnlöshet, oro och ångest men som kan leda till ett plågsamt beroende både för patienten och för de 

anhöriga. Här måste Region Jönköpings län ta ett större ansvar dels när det gäller förskrivningen men även när 

ett läkemedel efter lång tid skall fasas ut. Numera går flera av preparaten att få tag i över internet och denna 

utveckling måste följas noga. Läkemedelsberoendet har kartlagts och personal måste nu utbildas i kunskap kring 

bland annat nedtrappningsrådgivning.  

 

I Sverige är minst en kvarts miljon människor läkemedelsberoende. Det är skrämmande och den utvecklingen 

måste genast brytas. Det skrivs årligen ut mängder av Lyrica och Bensodiazepiner i Sverige och i Region 

Jönköpings län. En miljon människor lider av depression och många av dem använder antidepressiva läkemedel. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) brukar 802,198 personer sömnmedel, 560,534 är de personer som tar lugnande 

medel, opiumpreparat används av 760,923 personer och 876,905 människor i Sverige äter dagligen 

antidepressiva tabletter. I samtliga kategorier är det en tydlig kvinnodominans.  

 

Många människor behöver naturligtvis sina läkemedel, men det långvariga och ofta mångåriga bruket kan vara 

väldigt skadligt för den enskilda individen och deras anhöriga. Läkemedelsberoende är en fråga att ta på absolut 

största allvar. Dessutom är det en viktig jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män tar många av dessa 

mediciner. Men om framgång skall nås i att bekämpa det skadliga läkemedelsberoendet krävs mycket kunskap, 

det är med hjälp av tillförlitlig data som vi vet vilka insatser och åtgärder som krävs för att vända trenden. Det 

finns flera frågeställningar där insamlande av data vore önskvärd. Skiljer sig vårdcentralerna i Region Jönköping 

när det kommer till hur mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut. Information på det området 

skulle ge oss en fingervisning om det lokala arbetet och kunskapen på de enskilda vårdcentralerna påverkar hur 

mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut.  

 

En annan viktig aspekt är att läkemedelsberoendet kostar regionen enorma ekonomiska summor. Det vore 

önskvärt att en kartläggning tydliggör den sannolika kostnaden för läkemedelsberoendet eftersom det ger en 

fingervisning kring hur mycket arbete som återstår, samt att incitamenten ökar för att genomföra 

kompetensutveckling i frågan tillsammans med andra förebyggande insatser. En tredje intressant aspekt som en 

kartläggning skulle kunna resultera i är att regionen får en överblickbar bild över hur läkarkollegiets kunskap i 

regionen ser ut när det gäller nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel. Det är viktigt eftersom våra 
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patienter måste få vägledning och råd gällande nedtrappning baserade på gedigen kunskap kring de berörda 

läkemedlen. Kartläggningen som har genomförts var väldigt gedigen och det är viktigt att resultaten nu används i 

förbättringsarbetet.  

 

Ett växande samhällsproblem som förstör många människors liv är spelberoende. Här måste regionen vara aktiv 

i folkbildande insatser samt att tillsammans med kommunerna bygga upp en fungerande stöd- och vårdenhet för 

dessa patienter. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel under 2021. 

 Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga läkemedel hos äldre. Samarbete med kommunerna 

gällande läkemedel och fallprevention. 

 Förebygg läkemedelsberoende 

Ambulanssjukvård  
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län så kallade IVPA-larm (= I Väntan 

På Ambulans) i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får 

larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans.  

 

SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet i fyra regioner 

och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Tjänsten SMS livräddare skulle införts i Jönköpings län under 2020 

och utvärderas efter tre år. På grund av coronapandemin har arbetet med införandet skjutits upp och kommer 

stället ske under 2021.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Kommunalförbundets 

uppdrag är att upphandla och äga flygplan samt administrera och sköta ambulansflygverksamheten. 

Verksamheten beräknas vara i drift 2021. Tillsvidare upphandlar Region Jönköpings län ambulansflygstjänster 

tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar. Stärkt grundbemanning och ambulansnärvaro i hela 

länet är viktiga nycklar. 

 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 Införa SMS-livräddare  

 Utvärdera ambulansverksamheten för att eventuellt genomföra förstärkningar 

 

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen för de nationella 

folkhälsomålen där fokus är på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Bidragen är en viktig stimulans till 

civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera sin hälsa.  

 

Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika projekt. Bidrag 

till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen och organisationer inom funktionhinderområdet är 

exempel på mottagare av stöd. Bidraget ska stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, 

upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i samhället om situationen 

för personer med funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till att verka för en förbättrad hälsa i gruppen. 

 

Idéburet offentligt partnerskap 
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i 

partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 

idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-

migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara på 

människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa. 

 

Smittskydd, vårdhygien och strama  
Region Jönköpings län övervakar det epidemiologiska läget i länet för att begränsa spridningen av smittsamma 

sjukdomar. Under coronapandemin har smittskyddet en central roll gentemot såväl vården som övriga delar av 
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samhället när det gäller information och riktlinjer, förebyggande åtgärder, smittspårning, epidemiologisk 

övervakning m.m. Planering pågår även för en framtida storskalig vaccinationskampanj när ett godkänt vaccin 

mot covid-19 finns tillgängligt. 

 

En viktig del i det förebyggande arbetet mot infektionssjukdomar är vaccinationsprogrammen. Region 

Jönköpings län följer upp vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande 

vaccination av migranter och vaccination av olika riskgrupper. Årligen genomförs en omfattande 

influensavaccinationskampanj där drygt 60 procent av alla länets invånare över 65 år vaccineras. Under hösten 

2020 påbörjas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar i årskurs 5 (flickor vaccineras sedan 

2010) och Region Jönköpings län stöttar Elevhälsan i arbetet med informationsinsatser och uppföljning av detta. 

 

Arbete pågår ständigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus, inom primärvården och inom 

kommunal vård och omsorg. Med hjälp av hygienombud på varje avdelning mäts följsamheten till basala 

hygienrutiner och stort fokus läggs på utbildning av medarbetare i olika verksamheter. I samband med pandemin 

har hygienrutiner och skyddsutrustning varit helt avgörande för att minimera smittspridningen till såväl 

vårdtagare som personal i region och kommun och i stort sett allt arbete har fokuserats på detta. 

 

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell antibiotikaanvändning. 

Antibiotikaförbrukningen i öppen och sluten vård följs upp och återkopplas till verksamheterna. Bland annat 

görs årliga besök till varje vårdcentral där diagnoskopplad förskrivning redovisas på förskrivarnivå. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

 storskalig vaccinationskampanj mot covid-19 

 förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården genomförs 

 Ökad beredskap för framtiden inom smittskydd 

 Säkerställa att inte överförskrivning av antibiotika sker via exempelvis nätläkare 
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Kris- och katastrofmedicinsk beredskap  
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) beskrivs 

vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. I hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) framgår det att regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap 

upprätthålls. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, 

utbildning och övningar. Risker och sårbarheter analyseras fortlöpande och är grunden för planeringsarbetet. 

Detta arbete genomförs delvis med hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) utifrån överenskommelser gällande krisberedskap och lagen om extraordinära händelser.  

 

Inom området civilt försvar pågår arbetet utifrån överenskommelser med MSB samt Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) samt socialdepartementet. Överenskommelsen kommer vara oförändrat under 2021. De mest 

prioriterade områdena är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt att arbeta med att skapa 

en krigsorganisation och krigsplacering fortgår under 2021. För hälso- och sjukvårdens beredskap ligger fokus i 

överenskommelserna på att identifiera hur anpassning skall ske för att kunna omhänderta många skadade.  

 

Under coronapandemin har olika områden identifierats som behöver förstärkas för att kunna upprätthålla en god 

katastrofmedicinsk beredskap. Region Jönköpings län behöver bli mer robust och uthållig. Det gäller främst 

lagerhållning av särskilt viktig medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Den 

generella lagerhållningen behöver öka och beslut tas för hur lång tid utrustningen skall räcka vilket kommer att 

medföra ökade kostnader. Även Region Jönköpings läns lokaler behöver vara robusta och anpassade för de krav 

som ställs. 

 

Prioriterade uppdrag under planperioden:  

kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd och skapa en krigsorganisation och krigsplacering 

översyn av lagerhållning och lokaler för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och uthållighet  

Höjd grundbemanning i vården för att klara av svängningar i vårdbehovet 
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EXISTENTIELL HÄLSA OCH ANDLIG VÅRD 
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala 

och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de 

existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process i sin helhet. All vårdpersonal bör 

därför kunna ge grundläggande existentiellt stöd. Existentiell hälsa ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda 

folkhälsoarbetet. 

 

På gruppnivå erbjuds även fortsättningsvis samtal kring livsfrågor inom psykiatrin och i primärvården. Samtalen 

utgår från åtta existentiella teman, inspirerade av WHO:s internationella folkhälsoundersökningar. Gemensamt 

för insatser inom området är ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt som stödjer ”friskfaktorer” som 

främjar nyorientering och upprätthåller hälsan. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör mötesplatser för 

bearbetning av livsfrågor. I Region Jönköpings län finns också samtalsgrupper för medarbetare i vården, där 

tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna ökar förutsättningarna att möta patienters behov. För att främja 

förankring, samordning och långsiktig hållbarhet kommer arbetet med existentiell hälsa att successivt ges en 

fastare organisatorisk form. 

ETIK OCH BEMÖTANDE  
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för patientens vårdupplevelse. Varje mänskligt möte 

ger uttryck för värderingar och olika människosyn. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra 

bemötande som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde. Reflektion 

över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska förmågan och medkänslan för människors 

beroende och sårbarhet vid liv.  

 

Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat lagstiftning, i riksdagens prioriteringsbeslut och i det synsätt 

som företräds av WHO och FN utgör en etisk plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar 

av Region Jönköpings läns program för social hållbarhet. Här inryms också det viktiga arbetet med jämlik vård 

och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

 

På enskilda arbetsplatser utgör etikarbetet ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs. 

Det centrala etikrådet har uppdraget att övergripande initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat 

genom att 

höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda 

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

ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt 

 

Etikrådet har också tilldelats ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med 

existentiell hälsa.  
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SVERIGES BÄSTA DIGITALA VÅRD 
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål att bli bäst 

i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem, enligt framtagen plan.  

 

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda patienten. Den 

kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet av 

olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling av e-hälsområden. Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på 

ett kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar inom vården.  

 

Regeringens och SKL:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: 

underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 

 

Region Jönköping län arbetar mot den nationella visionen och arbetet innefattar utveckling, samordning och 

införande av e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter ska skapas för att: 

 

invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information, åtkomst till 

dokumentation från insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster 

vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande verksamhets- och beslutsstödsystem som 

säkerställer hög kvalitet och säkerhet 

beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få relevanta 

beslutsunderlag för planering, styrning och resursfördelning. 

mäta konstandsutveckling för den digitala och förhindra att behovsprincipen sätts ur spel 

 

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling 

och förbättring av vårdens processer och arbetsflöden. Genom nationell och regional samverkan kring 

standardiserat arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet uppnås. 

Utgångspunkt är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd av digitala verktyg för vårdplanering, 

kunskapsstöd, vårdprocessutveckling via standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och 

med möjlighet till mobilitet och distansarbete. Digitala vårdsbesök är en naturlig del i utvecklingen av vården, 

och vården blir allt mer digifysisk, det vill säga vården innehåller både digitala och fysiska besök. 

 

 

Uppsiktsområde: 

Nogsamt följa det digitala utanförskapet och överbygga det. Alla skall kunna ta del av information och vara 

delaktig i sin vård på lika villkor oavsett förkunskap kring digital teknik 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård    

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. Arbetet 

med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland annat uppföljning av resultat. 

Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel 

kvinnor och män. För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer som har 

svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället.  

 

När det gäller hbtq-frågor arbetar vi under devisen: Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller 

missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården. Vi ska förebygga 

och minska ohälsa bland hbtq-personer och alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss oavsett sexuell 

läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla arbetsplatser i Region Jönköpings län oavsett om det är 

vård eller annan verksamhet. Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region 

Jönköpings län och samarbetspartners. 

 

Asyl och flyktingar 
För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. 

En långsiktig modell för fortsatt stöd till målgruppen är framtagen och införs i samverkan med länets kommuner, 

tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med 

kommunerna behövs för att stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både 

för personer i asylprocess och nyanlända. Även ett fortsatt stöd för ensamkommande barn i vård, skola och hem 

behövs.  
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FRAMGÅNGSFAKTOR Bästa plats att växa upp och åldras på  

BARN OCH UNGA 
 

Det finns stora behov att stödja och hjälpa de unga som i allt högre utsträckning drabbats av psykisk ohälsa, det 

är positivt att mottagningar med detta syfte nu finns i alla länsdelar.  

 

Det är grundläggande att arbeta för likvärdiga ungdomsmottagningar i samverkan med alla av länets kommuner 

eftersom denna verksamhet inte finns reglerat i lag. De nationella minimikrav som tagits fram av Sveriges 

förenade ungdomsmottagningar måste uppfyllas och idag är regionen och kommunerna inte i närheten av att 

klara dessa. Det är nödvändigt att en ungdomsmottagning finns i varje kommun och att de nationella riktlinjerna 

för bemanningsgrad och professioner följs. Vi satsar på ungdomen och förstärker 

ungdomsmottagningsverksamheten. Region Jönköpings län ska arbeta för att införa gratis preventivmedel i form 

av kondomer på samtliga ungdomsmottagningar.  

 

Region Jönköpings län måste ta sig en rejäl funderare över hur vi tryggar framtidens behov att sjukhusclowner. I 

Östergötland satsas det stort på denna yrkesgrupp och de bidrar till en betydligt bättre verksamhet. Vi har idag en 

situation som inte är stabil. Det suicidpreventiva arbetet måste intensifieras när det gäller de unga – här gäller en 

absolut nollvision.  

 

En handlingsplan för att arbeta med nollvision tas fram.  Arbetet med barnkonventionen fortsätter och ett 

barnbokslut skall presenteras årligen. Barn med en svårt sjuka förälder ska ges omfattande stöd. Habiliteringen är 

en verksamhet som riktar sig till människor med tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. En viktig verksamhet 

för att ge en god livskvalitet och möjligheter till ett bra liv. Fler barn än tidigare har idag behov av kvalificerad 

habilitering. Barnen behöver skyddas från skadlig inverkan av kemiska ämnen, det ska ingå i Barnhälsovårdens 

uppdrag att informera och stödja föräldrar i dessa svåra frågor som kräver ökad kunskap. Dessutom behöver 

regionen anställa fler dietister som kan arbeta med barn som lider av fetma eller andra nutritionsbaserade 

sjukdomar.  

 

Omskärelse av barn 
 

Enligt Socialstyrelsen (2014) utförs ungefär 2000-3000 omskärelser av minderåriga pojkar varje år i Sverige. 

Eftersom siffran är några år gammal finns det anledning att tro att siffran är något högre idag. Icke-medicinsk 

omskärelse är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. Kirurgiska 

ingrepp bör heller inte utföras utan medicinsk grund eftersom de aldrig är helt riskfria. Dessutom finns det finns 

många auktoriteter på området som förespråkar att barn inte skall utsättas för onödiga kirurgiska ingrepp när 

inga faktiska medicinska skäl föreligger.   

 

Region Jönköpings län behöver ompröva sitt ställningstagande kring att erbjuda omskärelse av minderåriga barn. 

Samtidigt behöver Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt till sin egen kropp, blir en röst 

i remissvar och annan kommunikation med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga 

medicinska skäl föreligger. 

 

Ompröva möjligheten att genomföra omskärelse på minderåriga barn. Det är inte förenligt med 

barnkonventionen eller etiska medicinska regler 

 

Barn och ungdomars hälsa  
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra länder. Den 

psykiska ohälsan bland ungdomar ökar stadigt, särskilt hos flickor. För att komma tillrätta med den negativa 

utvecklingen behöver samverkan mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens 

elevhälsa förstärkas. Dessutom finns det goda exempel på kultur i vården som är mycket lovvärda, ett sådant 

exempel är sjukhusclowernas arbete. 

 

Arbetet med att få bort köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är skarpt prioriterat. 

Harmonisera kostnader för den enskilde gällande sängvätande barn med övriga regioner. 

Bredda barn och ungdomshälsan. Arbeta tillsammans med kommunerna för att möjliggöra mer tid i skolan för 

skolsköterska, kurator etcetera 
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Barnhälsovård 
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till 

en mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella 

insatser till alla familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd. Region Jönköpings län ska 

arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 

 

Familjecentraler 
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till nyblivna 

föräldrar. Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den allmänna kvinno- och 

barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg 

(socialtjänst). Familjecentraler finns tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp 

samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap. Alla familjecentraler ska genomföra 

föräldrakurser samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma 

levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor.  

 

I samverkan med kommunerna håller det på att etableras minst en familjecentral i varje kommun. En modell för 

verksamhetsuppföljning har införts på alla familjecentraler.  

 

Ungdomsmottagningar 
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en helhetssyn 

på ungdomar och deras problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. 

Personalen ska ha bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för. Arbetet 

omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och 

samfinansieras tillsammans med länets kommuner.  

 

I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga hamnar i ett 

gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en 

samordning när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och umo.se, som är 

regionernas webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. En översyn görs tillsammans med kommunerna när 

det gäller vilka åldrar som ska inkluderas samt eventuella justeringar av personalbehov på 

ungdomsmottagningarna.  

 

Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att stärka den 

psykosociala verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika digitala tjänster till 

exempel virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster pågår.  

 

 Stärkt stöd till länets ungdomsmottagningar i syfte att uppnå de nationella riktlinjerna 

 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan mellan kommuner 

och Region Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt 

utbyggd med en verksamhet i varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas gemensamma satsningar för att 

utveckla stöd, vård och behandling till barn med både social problematik och psykisk ohälsa fortsätter. Den 

psykiska ohälsan ökar och insatserna via barn- och ungdomshälsan behöver fortsatt utvecklas för att möta detta.  

 

Ett länsövergripande barnskyddsteam i projektform är under uppstart. Teamet ska bedriva utbildning och verka 

för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning 

och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet 

konsultativt bistå vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de sociala och polisiära 

myndigheterna.  

 

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och 

ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Barnahus har 

två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på 

genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän. 
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet barn som behöver 

bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar. 

Föräldrar som söker stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta remitterade 

till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till 

utredning och behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig 

utveckling och välmående. Detta måste ske i samverkan med kommunerna. Barn och ungdomshälsan behöver 

stärkas och breddas vilket också kan avlasta BUP. 

 

 Få bort köerna i BUP genom att tillföra resurser samt bredda Barn- och ungdomshälsan 
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Trygg och säker vård och omsorg 
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från 

sjukhus fortsätter liksom utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för arbetet med trygg och säker vård 

och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den 

och där jag behöver den". Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och 

utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att 

säkerställa att god och effektiv vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården ska hållas 

så korta som möjligt när vistelse på sjukhus är nödvändig. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas 

genom närsjukvårdsteam med fokus på gemensam planering, samordnade individuella planer(SIP) och proaktiva 

insatser. 

 

Kroniska sjukdomar 
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att 

kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning 

av invånarnas behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva 

självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på sjukhus, 

återinläggningar och undvikbar sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas tillvara.  

 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 
Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den specialiserade psykiatriska vården, 

den nära vården och kommunen. Syftet är att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, upprättade 

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. Äldres psykiska hälsa är 

ett viktigt område att satsa på.  

 

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder definieras som den begränsning funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar 

för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången till information och ett bra bemötande. 

För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen: 

 

principen om universell utformning 

befintliga brister i tillgängligheten 

individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

förebygga och motverka diskriminering 

 

Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. Region 

Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 

 

Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälpmedelscentral, 

audionommottagning och syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för 

hjälpmedels-försörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt 

att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta 

länsinvånarnas behov av hjälpmedel Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att 

länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det 

enskilda fallet. 

 

Psykiatri 
Psykiatrin måste prioriteras mer än idag det gäller så väl öppenvårdsalternativ som slutenvårdsalternativ. Vi är 

kritiska till nedskärningar som innebär bland annat att avdelning G på Länssjukhuset Ryhov fick stängas ned 

samt att dagpsykiatriskt verksamhets läggs ned runt om i regionen.  

 

Att privatisera delar av psykiatrin är fullkomligt uteslutande och det vore ett dråpslag mot denna känsliga 

verksamhet. Vi vill att man satsar på fler vårdformer och ökat stöd i eget boende, sysselsättning och ökade 

möjligheter till psykoterapi. Människor mår allt sämre i dagens Sverige och är en av de vanligaste orsakerna till 

sjukskrivningar. Den självskattade psykiska ohälsan ökar. Denna ökning bygger på ökade sociala problem. 
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Nedmonteringen av sjukförsäkringen och omänskliga krav på återgång i arbete innebär ytterligare psykisk stress 

och ekonomiska problem som har drabbat psykiskt sjuka hårt. Vi vill tillföra resurser för att möta psykisk ohälsa.  

 

Det finns en brist på mellanvårdsalternativ inom psykiatrin. Det kan leda till att patienter som skrivs ut enligt de 

senaste bestämmelserna riskerar att fastna på korttidsplatser på äldreboenden eftersom kommunerna inte har 

tillräckliga stödboenderesurser.   

 

Andelen unga med sömnproblem, oro eller ångest stiger. Mot den bakgrunden är det angeläget att satsa så att det 

blir lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Dessutom behöver vi stimulera nya initiativ inom första linjens 

psykiatri. Utöver arbetet med första linjens psykiatri behovs även andra metoder. En sådan metod är patientstyrd 

inskrivning för vissa målgrupper av patienter är mycket bra. Möjligen bör detta utvecklas ytterligare. Det kan 

handla om möjliggöra patientstyrd inläggning för fler patientgrupper inom slutenvården. 

 
Många människor i Region Jönköpings län har idag en antidepressiv medicinering. En del har nyligen påbörjat 

sin medicinering andra har haft sin i decennier. Det är viktigt att primärvården ges möjlighet till att begära 

adekvat stöd från exempelvis psykiatrin vid rådgivning åt patienter. Det finns en brist på vårdcentralerna 

beträffande rådgivning vid bland annat nedtrappning. När patienter som brukat sin medicin under många år vill 

undersöka hur de mår utan medicinering, då denna också är förknippad med biverkningar, är det viktigt att 

sjukvården tar sitt ansvar och ger adekvat nedtrappningsrådgivning. Därför har Vänsterpartiet föreslagit och fått 

gehör för att ska genomföras en utredning med fokus på att ta reda på hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa 

patienter med rådgivning i dessa frågor. På så sätt kan vi garantera att inte felaktig rådgivning äger rum som kan 

vara direkt farliga för patienten.  

 

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska genomsyra regionens psykiatriska verksamheter och all personal ska 

rustas för detta genom nödvändiga utbildningssatsningar. En organisatorisk struktur och rutiner ska finnas för att 

tillvarata patienters och anhörigas erfarenheter och specifika kunskap. 

Personer med långvarig psykossjukdom och komplex problematik ska ha tillgång till stöd av integrerade, 

tvärprofessionella team enligt gällande nationella riktlinjer om bästa möjliga vård. Det åligger 

verksamhetsansvariga att säkerställa att gällande nationella riktlinjer följs när det gäller personer som 

nyinsjuknat i psykossjukdom. Regionen bör bättre än idag följa upp att så sker. 

   

Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas och få möjlighet att också utveckla sitt 

arbetssätt. Det är grundläggande att det är låga trösklar in till första linjens psykiatri och att den finns tillgänglig 

för snabb och säker vård. Första linjen ska vara experter på att remittera till rätt stöd och vård. Vi ser det som 

centralt att utveckla nya mellanvårdsformer mellan sluten och öppen vård. Det är också av stor vikt att den så 

nödvändiga slutenvården får utvecklas.  En slutenvård som konsekvent arbetar återhämtningsinriktat och verkar 

mer gränsöverskridande sinsemellan mellanvård, öppenvård och lokalsamhälle är framtiden. En långsiktig plan 

med delmål för att minimera antalet självmord skall tas fram med siktet inställt på en nollvision.  

 

Det behövs ett större utbud av olika vårdformer och behandlingsalternativ. Den öppna psykiatriska vården 

behöver resursförstärkas och bemannas på ett mer ändamålsenligt sätt. Rehabiliteringspersonal skall finnas på 

alla mottagningar och ett ökat fokus på patienternas somatiska hälsa skall garanteras. Bland annat är antalet 

fysioterapeuter inom den psykiatriska vården oerhört lågt, detta måste åtgärdas. Den fysioterapeutiska 

behandlingen är mycket värdefull för behandling av psykisk ohälsa. 

 

Äldre personers psykiska ohälsa uppmärksammas inte alltid tillräckligt av vården. Äldrepsykiatriska team med 

speciell kompetens och tillgång till särskilda vårdplatser skall införas.  Vi vill att en konsekvensanalys kring den 

psykiatriska slutenvården skall genomföras om det blir tal om att förändra antalet platser. Mobilalösningar måste 

alltid analyseras noggrant. I nuläget ser vi ingen anledning till neddragningar. 

 

Det psykosociala stödet måste utvecklas bland annat genom att förstärka kuratorsorganisationen på 

akutmottagningarna samt ett genomförande av utbildningar för all personal när det gäller krisintervention. De 

människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom behöver ett professionellt omhändertagande och 

behandling. Någon form av traumacenter eller nätverk ska utformas i länet för att tillgodose dessa patienters 

behov. 

 

En flerårig satsning pågår för utveckling inom området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl främjande av 

psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med 

allvarliga psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha 

rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete 
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som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. 

För att klara det krävs en sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan 

huvudmännen samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar. Vården behöver även bli bättre på att 

möta och behandla personer med trauma som kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

 

Det är viktigt att satsa mer på att få ut människor med psykisk funktionsnedsättning i arbete. Det kan handla om 

att uppgradera arbetet med IPS-team som är knutna till öppenpsykiatrin. Det är centralt med ett evidensbaserat 

arbetssätt och metoder för att möjliggöra att denna målgrupp att fungera i arbetslivet. 

 

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland den bästa i landet, inom 

följande utvecklingsområden: en personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att erfarenhet 

och kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå fortsatt utveckling 

av samarbetet med primärvård och kommun fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande 

fortsätta förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom fortsatt samverkan inom riskbruk, 

missbruk och beroende med fokus på att utveckla verksamheter över huvudmannagränser fortsatt anpassning av 

vården för att kunna bedrivas mer i hemmiljö. Uppgradera arbetet med IPS-team och att möjliggöra för 

människor med psykisk funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. 

 

Traumacenter 
Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse. En sådan typ av trauma kan 

medföra förhöjd stress och överväldigande känslor som kan vara besvärliga att hantera. Svåra händelser kan 

framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att en människa upplever tecken på trauma är ofta en signal på 

att individen börjar återhämta sig från det som har hänt och då måste vården vara redo med stödinsatser. Den 

största traumaproblematiken behöver inte ske i direkt anknytning till själva händelsen utan kan göra sig påmind 

flera år efter själva händelseförloppet.  

 

I dagligt tal refereras trauma ofta till människor som varit med om en dramatisk händelse som förändrat livet. 

Det upplevs finnas ett före och ett efter. Men alla svåra händelser behöver nödvändigtvis inte resultera i psykiska 

trauman eller posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. Ungefär 75 % av de människor som råkar ut för en 

potentiell traumatisk händelse återhämtar sig dock på egen hand även om det ofta kan ta tid enligt 

(Psykologiguiden, 2019). Men även i dess fall skulle ett Traumacenter kunna bidra till att snabba upp 

läkandeprocessen och minska lidandet. De människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom – PTSD – 

behöver ett professionellt omhändertagande och behandling.  

 

Sammantaget finns det finns det ett stort behov av att anlägga någon form av Traumacenter i Region Jönköpings 

län där kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär med sig svåra psykiska 

men från traumatiska händelser.   

 

Ett traumacenter behöver kunna garantera ett komplett omhändertagande dygnets alla timmar. God samverkan 

men den prehospitala verksamheten är nödvändig och en etablerad telemedicinsk teknik måste finnas tillgänglig 

för bedömning av svårt skadade som kommer till Traumacentrets samarbetsparters runt om i regionen, staten och 

i kommunerna. Ett Traumacenter måste arbeta multidisciplinärt med tillgång till nyckelpersoner inom flera olika 

specialiteter.   

 

På ett Traumacenter ska varje enskild patient erhålla en utarbetat detaljerad planering av behandling i 

multidisciplinär samverkan. Patienter ska triageras och omhändertas med rätt vård och av rätt kompetens. 

Avancerad diagnostik ska finnas tillgänglig. Ett Traumacenters övergripande syfte är att rädda liv och samtidigt 

arbeta för att patienterna uppnår en god hälsorelaterad livskvalitet.  

 

 Region Jönköpings län skall snarast påbörja ett arbete för att planera inför ett framtida Traumacenter 
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Nollvision 
En av vår tids största folksjukdomar är psykisk ohälsa. De senaste decennierna har psykisk ohälsa och symptom 

förknippade med den ökat kraftigt i hela Sverige. Under 2017 dog 1189 personer av suicid i Sverige enligt 

Folkhälsomyndigheten. Betydligt fler försökte ta sitt liv eller funderade på det. Den samhällsutveckling som 

tenderar att öka den psykiska ohälsan och öka risken för suicid måste motarbetas både på kort och på lång sikt. 

Det är flera parallella åtgärder som behöver genomföras både lokalt, regionalt och nationellt. På regional och 

kommunal basis är arbetet med suicidprevention inom sjukvård och socialtjänst fundamentalt. En uttalad 

nollvision som ständigt följs, utvärderas och revideras likt nollvisionsmålet inom trafiken vore ett viktigt steg i 

att prioritera upp det suicidpreventiva arbetet.  

 

Idag har regionen suicidpreventiva team på varje sjukhus. Det är bra med det räcker inte. Tillsammans med 

kommunerna måste vi arbeta mer och tillsammans över region- och kommungränser för att motverka psykisk 

ohälsa. Det finns mycket som går att utveckla, exempelvis arbetet med att identifiera systembrister samt att se 

över våra egna rutiner. Vi behöver implementera ett suicidperspektiv i beslutsfattandet. Ungefär 30-60 personer 

tar varje år sitt liv i Region Jönköpings län. Varje person som tar sitt liv innebär ett misslyckande för samhället. 

Det betyder att vi gör något fel.  

 

Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa 
Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA (Mental Health First Aid) syftar till att rädda liv genom att öka 

kunskapen om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och att motverka de negativa attityder, rädslor och tabun som 

psykisk ohälsa och suicid vanligen väcker hos allmänheten. Den somatiska Första hjälpen ges till en person som 

är akut sjuk eller skadad innan medicinsk hjälp kan erhållas. MHFA och somatiska Första hjälpen skiljer sig åt i 

tillvägagångssättet men i flera aspekter är det övergripande syftet gemensamt. Första hjälpen för psykisk hälsa 

har avsikten att rädda liv på en person som annars kan skada sig själv, se till att personen får hjälp innan den 

psykiska hälsan förvärras, underlätta tillfrisknande samt att stödja personen som har psykiska problem. Både en 

somatiska Första hjälpen och MHFA har alltså den gemensamma avsikten att rädda liv och minska eventuella 

skadeverkningar. 

 

Det finns många anledningar till varför det är lämpligt utbilda medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Det kan bland annat handla om depression, 

alkohol- och missbruksproblematik, ångestsjukdom och ätstörningar. Det är sannolikt att en människa någon 

gång drabbas av psykisk ohälsa eller att någon närstående gör det. Ungefär 23 procent av männen drabbas av 

depression innan 70-års ålder, för kvinnor är den siffran 30 procent. Därför är det viktigt att kunskapen sprids till 

så många som möjligt och på så sätt och nå närstående och familjer.  

 

Människor vet i allmänhet ganska mycket om vanliga kroppsliga sjukdomar men kunskapsnivån kring psykiska 

sjukdomar är betydlig lägre. Okunskapen bidrar till en dömande och nedvärderande attityd emot psykiskt sjuka. 

Det bidrar till att den drabbade och dess anhöriga inte alltid söker hjälp i tid. En breddad kunskap i samhället om 

psykiska sjukdomar skulle troligtvis öka människors förståelse och öka möjligheten att upptäcka tecken på 

psykisk ohälsa och därmed i ett tidigare skede kunna både stötta och erbjuda hjälp. Många människor med 

psykiska besvär söker inte stöd och hjälp eller avvaktar med att söka, vilket på sikt kan leda till att tillfrisknandet 

försvåras. Benägenheten att söka professionell hjälp skulle sannolikt öka om personen med problematik 

uppmuntras av sina närstående att söka adekvat vård. 

 

De som drabbats av psykisk ohälsa är ibland inte medvetna om sina problem. Eftersom de inte känner till sina 

problem kan det också finnas en omedvetenhet om att hjälp behöver sökas. Det kan också vara så att det finns en 

okunskap kring vilken hjälp och behandling som faktiskt finns tillhanda. Ibland gör också problemen att den 

drabbande inte orkar eller ens är kapabel att söka hjälp själv. Då betyder det mycket om de närstående inser den 

drabbades behov. 

 

När behoven av hjälp och stöd inte är uppenbart akuta är det vanligt att det tar tid innan hjälp erbjuds. Men med 

kunskaper i MHFA går det att stödja personen innan professionell hjälp finns att erhålla. Dessutom har det 

åskådliggjorts att Första hjälpen till psykisk hälsa fungerar i praktiken. Det standardprogram som finns för 

MHFA har utvärderats flera gånger och i flera olika studier. Programmet är standardiserat och majoriteten av 

studierna har minst en utfallsvariabel gemensam vilket innebär att studiernas resultat kan jämföras. Resultaten är 

entydiga även om olika metoder har använts. Även om studierna har baserats på kursdeltagare där deltagarna har 

olika etnisk och ekonomisk bakgrund är resultaten samstämmiga. 
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De grundläggande fem stegen i Första hjälpen till psykisk hälsa är:  

 

 Bedöm situationen och ta kontakt  

 Lyssna öppet och fördomsfritt  

 Erbjud stöd och information  

 Uppmuntra personen att söka professionell hjälp  

 Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser 

I Sveriges finns det några få pionjärkommuner som låter utbilda sina anställda i Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Göteborg och Vetlanda är två sådana pionjärer. Men ytterligare några kommuner har kommit en bit på vägen, 

exempelvis Nässjö. På höglandet har Räddningstjänstförbundet varit en viktig aktör och ett föredöme som 

utbildare. I Vetlanda har genomförandetakten varit att de skall klara av ungefär 2500 medarbetare på fem år. 

Kostnaden är förhållandevis liten i förhållande till de problem med psykisk ohälsa som finns. Ungefär 49 % av 

alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Antalet personer som avled genom suicid var 15 gånger fler än de 

som dog av bränder i Sverige 2017 enligt Räddningstjänsten. Ändå är vi duktig på att prioritera 

brandskyddsutbildningar i regionen men inte alls lika bra på att prioritera utbildning för psykisk hälsa. Varför då 

inte använda sig av de metoder som finns och som visat sig fungera i praktiken så som exempelvis MHFA. 

Region Jönköpings län skulle kunna använda sig av externa utbildare från Räddningstjänstförbunden men också 

utbilda egna instruktörer.  

 

Region Jönköpings län har alla möjligheter att bli en pionjär på området bland regionerna i Sverige. Det är en 

möjlighet för Region Jönköpings län att tydliggöra att vi prioriterar arbetet för psykisk hälsa. Ett första steg vore 

att börja utbilda den egna personalen i MHFA precis på samma sätt som regionen idag utbildar anställda i den 

somatiska Första hjälpen. Låt Region Jönköpings län bli den första regionen som deklarerar målet att alla 

medarbetare skall erbjudas att gå det standardiserade kursprogrammet för MHFA. Region Jönköpings län 

påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i MHFA och att en plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 

erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 
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Missbruk- och beroendevård 
Människor som blivit fångade i ett långvarigt missbruk tillhör en mycket utsatt samhällsgrupp. Ett långvarigt 

missbruk kan i värsta fall leda till kriminalitet och att människor förlorar livet. Vanligen leder till stort lidande 

och plågsamma familjeförhållanden. Kontinuitet i arbetet med beroende- och missbruksvården är centralt för att 

lyckas. Här är samverkan mellan primärkommuner och regionen grundläggande. Människor med en 

beroendeproblematik som behöver vård på sjukhus har samma rätt som andra till adekvat vård och deras 

säkerhet får inte riskeras på grund av exempelvis plats- och kunskapsbrist. Det är helt oacceptabelt att 

inläggningstiden för abstinensbehandling har krympts till den grad att patienter snabbt återfaller i missbruk 

eftersom de skrivs ut när de fortfarande har absintens. Detta missförhållande har uppmärksammats av både 

enskilda och brukarorganisationer.  

 

En särskild genomlysning ska göras av hur akutsjukvård med abstinensbehandling fungerar för personer med 

missbruksproblematik. Ett särskilt fokus i genomlysningen ska vara förutsättningarna för abstinensbehandling 

för personer med beroendesjukdom boende i den södra länsdelen, där möjlighet till sådan behandling på 

Värnamo sjukhus är avskaffad sedan länge. Dessa personer tvingas idag åka till Jönköping, 8 -12 mil enkel resa, 

när de behöver hjälp att bryta en pågående missbruksperiod. P grund av platsbrist händer det inte sällan att de får 

vända hem igen utan att ha fått hjälp. Detta är inte acceptabelt och kan i praktiken betraktas som en form av 

diskriminering och särbehandling av de personer i GGVV som har en beroendesjukdom.  

 

En nyinrättad tillnyktringsenhet är under uppstartande på Länssjukhuset Ryhov, något som är efterfrågat och 

mycket positivt. Vi anser dock att det på sikt behövs en tillnyktringsenhet i varje länsdel för att behoven ska 

täckas. Platsantalet i Jönköping bör också utökas.  

 

Personer med missbruksproblematik och som samtidigt har lider av svår psykisk ohälsa (samsjuklighet) skall få 

stöd och hjälp av integrerade team med Case Managers. Teamen kan eventuellt också ingå som del i en framtida 

satsning på s.k. FACT-team (Flexibel ACT), som är uppbyggda kompetensmässigt för att flexibelt kunna 

anpassa sig efter patienternas aktuella situation, så att insatser sätt in på rätt nivå, utefter behoven i den aktuella 

situationen.  

 

I och med vårdvalets införande avvecklades flera av länets socialmedicinska mottagningar. Vissa finns kvar men 

erbjuder främst samtalsbehandling, eftersom primärvården övertagit det medicinska ansvaret. Vi ser det som 

mycket viktigt att analysera denna utveckling och dess konsekvenser för olika målgrupper. Även anhöriga till 

människor med missbruk behöver stöd och hjälp för att orka i en svår situation. Regionen behöver se över vilken 

hjälp som ges till anhöriga så att de får adekvat stöd efter behov. 

 

Rättspsykiatri 
Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra 

sjukvårdsregionen samt Vård vid US. Sedan 2016 råder det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. 

Utöver de avtalade platserna i Vadstena, köps platser i andra regioner för rättspsykiatrisk vård och häktade som 

är i behov av vård. Rättspsykiatriska kliniken i Jönköping har en nära samverkan med övriga kliniker framförallt 

kring patienter i utskrivningsfas.  

 

Avskaffa patientavgift för tvångsvårdade patienter såväl inom reguljär slutenvård som på inom 
rättspsykiatrisk vård  
 

Medel avsätts i denna budget för att avskaffa patientavgiften inom tvångsvården. Flera av våra näraliggande 

regioner har redan gjort detta och vi ser inga rationella skäl till att behålla avgiften. Dessa patienter upplever i 

många fall avgiften som kränkande och bidragande till återtraumatisering. Dessutom kan många patienter inte 

betala avgiften i tid vilket påverkar deras privatekonomi mycket negativt, särskilt vid långa vårdtider. 

 

Prioriterade områden inom psykiatrin  

 Förbättra den interna och externa kommunikationen 

 Bygg ut beroende- och missbruksvården 

 Utveckla den psykiatriska sluten- och öppenvården 

 Öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin 

 Förbättra vårdcentralernas samverkan i socialmedicinska frågor 

 Höja grundbemanningen 

 Utveckla arbetet med patientstyrd inläggning inom slutenvården 
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 Uppgradera vården för personer med samsjuklighet 

 Utbilda i första hjälpen till psykisk hälsa 

 Förbättraförsta linjens psykiatri på vårdcentralerna 

 Nollvision i det suicidpreventiva arbetet 

 Avskaffa vårdavgiften för tvångsvårdade patienter 
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KULTUR OCH UTVECKLING 
Kulturens egenvärde är absolut och en förutsättning för demokrati. Den ska därför ges stort utrymme i samhället. 

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor, men återspeglar inte bara samhället. 

Genom kulturyttringar utgör den dessutom en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetna 

om sig själva. Kulturen är följaktligen både samhällsbyggare och normbrytare. Därför är det viktigt att den 

varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.  Att satsa på kultur ska inte ses som en utgift utan en 

långsiktig investering. Vinsten blir högre än insatsen. Kulturen är nämligen ingen liten sektor i regionen, dock 

tämligen odefinierad. 

 

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

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

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019 

Antal antagna i förhållande till 
antal elever som slutar                         Statistik nytt mått         1,1 
årskurs 9 i länet  
(Naturbruksskolorna) 

 

Uppdrag/Mål 

 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

 Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 

djurhälsa och djurvälfärd.  

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram.  

 Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är 

anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

STRATEGISKT MÅL - Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla 

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

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021             Resultat 2018 Resultat 2019 

Sökande per utbildningsplats                Statistik ≥ 2,0 2,0  2,3 

(Folkhögskolorna) (folkhögskolan)  

– könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

 

Uppdrag/mål 

 Tillsammans med aktörerna i kompetens- och innovationsråden identifiera vilken roll folkhögskolorna i 

Region Jönköpings läns regi kan fylla för att ytterligare bidra till det livslånga lärandet 

 I samarbete med länets gymnasieskolor aktivt fånga upp elever som inte fullföljer en 

gymnasieutbildning och informera om möjligheterna med en folkhögskoleutbildning 

 Aktivt stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

 Folkhögskolorna ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kultur och hälsofrämjande 

aktiviteter 

 Folkhögskolorna ska aktivt bidra till en jämställd regional tillväxt 

 En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram 
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Kultur 
Kulturverksamheterna ska långsiktigt planera och agera enligt den regionala utvecklingsstrategin, de nationella 

och regionala kulturpolitiska målen samt aktivt arbeta med kulturplanens och den regionala biblioteksplanens 

genomförande. Samverkan behövs för att i framtiden säkra en väl fungerande arkivverksamhet i länet. 

Det ska finnas ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets i länet. 

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden ska arbeta: 

 kulturell infrastruktur 

 villkor för konstnärligt skapande 

 fokus på barn och ungas kultur 

 tillgängligt kulturliv 

 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

 samverkan och dialog 

 samverka kring arkivverksamhet 

 

STRATEGISKT MÅL- Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Uppdrag/mål: 

 Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och 

bildning 

 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter kopplade till kulturens roll för god hälsa. 

 Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde. 

 Främja interkulturella möten. 

 

STRATEGISKT MÅL - Det ska finnas möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser  
Uppdrag/mål: 

 Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län 

 Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete och 

samverkan med länets kulturskolor  

 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsnedsättning 

 

Verksamhetsområde Kultur och utveckling 
Uppdrag/Mål till Kultur och Utveckling 

 Utveckla verksamheterna inom kulturens förmåga att initiera, stödja och genomföra publika 

arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans i hela länet 

 Aktivt stödja och med hjälp av riktad kunskap främja kulturell verksamhet av god kvalitet i hela länet 

 Aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och utveckla internationell 

samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens och 

bildningens möjligheter och utveckling. 

 Aktivt arbeta med att utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan med det 

fria kulturlivet 

 Aktivt utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 

mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna 

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet  

 Skapa bättre förutsättningar för de ideella kulturaktörerna i länet   

 Skapa bättre förutsättningar och utveckla möjligheterna för professionella författare och verksamheter 

som arbetar med dessa 

 Bevaka, tillgängliggöra och stärka samtidskonsten i länet 

 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 

 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela länet 

 Utveckla de regionala biblioteksverksamheterna 

 Vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga 

Smålands Musik och Teater 
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STRATEGISKT MÅL- Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

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

 

Systemmätetal  Mätmetod  Mål 2021  Resultat 2018  Resultat 2019 

Betalande Publik Smålands Musik  

och Teater                                              Statistik  ≥ 70 000                               70 121  
– Kulturhuset Spira/Jönköpings 

kommun  
    Nytt mått   61 136  

—Övriga länet     Nytt mått      24 987  

Publik vid föreställningar för  

barn och ungdom  
Statistik  ≥ 25 000  24 968  29 672  

-Kulturhuset Spira/Jönköpings 

kommun 
 Nya mått     

- Övriga länet  Nytt mått     

 

Uppdrag/mål till Smålands Musik och Teater 

 Vara professionell scenkonstinstitution och ett nav för scenkonsten  

 Producera och/eller arrangera ett varierat utbud av musik, teater och dans av hög kvalitet med både 

spets och bredd för barn, ungdomar och vuxna. 

 Bedriva turnéverksamhet främst i länets 13 kommuner samt, vid möjlighet, på den nationella och 

internationella kulturarenan. 

STRATEGISKT MÅL - Det ska finnas möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser  
Uppdrag/mål till Smålands Musik och Teater 

 Aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i 

Kulturhuset Spira  

 Samverkan i olika former med det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik och teater ska vara en 

viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och ny publik.  

 Komplettera de egna produktionerna med gästspel och samarbete med externa arrangörer.  

 I kulturhuset Spira bedriva konferensverksamhet där kulturinslag kan inkluderas 

Museiverksamhet 
Verksamheterna baseras på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål 

som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museerna ska arbeta för 

att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar 

finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella 

målen för kulturmiljöarbetet.   

Stiftelsen Jönköpings läns museum  

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 

historia, nutid och framtid. Museet ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad 

omfattning och i nya sammanhang. Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och 

Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum.  Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens 

innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

 

STRATEGISKT MÅL - Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 
Uppdrag/mål 

Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga och satsningar 

på samtidskonst 
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PERSPEKTIV: PROCESS OCH PRODUKTION  

Utbildning 

 
STRATEGISKT MÅL: 

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år.  

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

 
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

Systemmätetal         Mätmetod Mål 2021            Resultat 2018   Resultat 2019 

Andel elever på naturbruksprogrammet  
som slutför sin utbildning med godkänd       Statistik 90 % 76 % 87 % 
examen 

Andel deltagare som slutför kurs inom         Statistik 85 % 94 % 90 % 
folkhögskolan - könsuppdelas  

(kvinnor/män/övriga) 

PERSPEKTIV: LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 

Utbildning 

STRATEGISKT MÅL: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte till att bidra till de gröna näringarnas utveckling. 
 

Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess 

långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det 

ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte till att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra 

till det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i 

samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Det skapar förutsättningar för att utveckla 

skolorna till reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.  

Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla 

djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med 

lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla 

djurhållningen.  

Naturbruksskolornas förutsättningar till förädlingsprocesser behöver utredas vidare i syfte att säkerställa 

matleverans till Region Jönköpings läns sjukhus i händelse av kris eller katastrof.  

 

Uppdrag/mål 

 Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, försöksverksamheter och 

öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk 

 Naturbruksskolornas förutsättningar att bidra med mat till kök och restauranger i Region Jönköpings 

läns verksamheter vid händelse av kris eller katastrof utreds vidare 

 Naturbruksskolorna arbetar aktivt med att utveckla miljöer och sprida kunskap som syftar till att länet 

ska nå de globala målen och de svenska miljömålen 

 Naturbruksskolorna bidrar till att sprida kunskap om de gröna näringarnas potential när det gäller 

fossilfria råvaror baserade på bioråvara, green tech och ett hållbart skogsbruks funktion som kolsänka.  

 

 

Regionen ska värna och främja ett rikt kulturutbud med en mångfald av uttryck med fokus på geografisk och 

fysisk tillgänglighet. Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och 

enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar 

sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, 

konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, 

verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas. 

 

Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden 

fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte 

minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 

verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är 
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attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer 

bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb. 

 

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och 

möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av 

Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet 

med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys 

på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar 

som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings 

läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer, studieförbunden samt 

universitet och högskola. Det är också centralt att underlätta för barn och unga i hela länet att ta del av 

kulturlivet. 

 

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa 

bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För 

invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att 

ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat 

digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck. Även här spelar civilsamhället en viktig roll. 

 

Prioriterad inriktning 

 Värna kulturens egenvärde 

 Stödja det fria kulturlivet på landsbygden 

 Arbeta med digitalisering inom kulturen 

 Stärk den lokala identiteten 

 Garantera medborgarnas möjligheter till tillgänglig kultur såväl ekonomiskt som distansmässigt. 

Kultursamordning 
För att synliggöra regionens kulturliv, krävs en kultursamordnare som samlat kan ge en bild av dess mångfald 

och rikedom. En kulturchef är viktig för att utveckla och stärka kulturen. Detta material bör kontinuerligt 

uppdateras och göras tillgängligt för regionens invånare. Underlaget kan även tjäna som överblick i en rättvis 

fördelning av stödjande insatser. Därtill finns fördelar genom samordning med andra regioner i 

Regionsamverkan Sydsverige. En kulturinventering behövs för att ta tillvara på alla fantastiska amatörer och 

kulturarbetare runt om i regionen. Syftet med kulturinventeringen är att få en översikt kring alla lokala 

konsthallar, amatörföreningar, utställare etcetera för att sedan inleda ett arbete med att lyfta fram och sprida 

kunskap om all den kultur som finns i regionen. Det behövs också fortlöpande kulturvaneundersökningar som 

både beskriver invånarnas kulturmönster men också pekar på ”vita fläckar” dit regionens kulturinsatser inte når. 

 

Prioriterad inriktning 

 Fortsatt kulturengagemang inom Regionsamverkan i Sydsverige 

 Kulturkartläggning 

 Kulturvaneundersökning 

Kultur i vården 
Projekt inom kultur i vården är av största betydelse. Kulturen har genom framgångsrika projekt i regionen visat 

sig vara ovärderliga att genom sina olika uttryck ge förbättrad hälsa och välbefinnande till olika patientgrupper. 

Dans, film, litteratur, bildkonst, teater, musik tillsammans med en god miljö är hälsobringande och har ett stort 

egenvärde i sig. Digital teknikhjälp att nå ut i länet är ett gott komplement. Vänsterpartiet vill att sjukhusclowner 

finns på alla tre sjukhusen i regionen. Ett annat utvecklingsområde är bruket av VR-teknik som medför att 

patienter både kan uppleva bildkonst och få naturupplevelser utöver sina fysiska möjligheter. En vision för detta 

ändamål ska tas fram. 

 

Prioriterad inriktning 

Utveckla konceptet kultur i vården 

Satsa på att utveckla ett koncept med VR-teknik riktat mot patienter  

Sjukhusclowner inom demensvård och psykiatri ska provas – helst inom ett försöksprojekt om så är möjligt 
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Smålands Musik och Teater 
Det är nödvändigt att Region Jönköpings län stödjer kulturhuset Spira och Smålands Musik och Teater i dess 

arbete med att utvecklas och att som regionteater nå ut i hela länet. Småland Musik och Teater bör också 

samverka med regionens lokala grupper inom teater, dans, musik, opera och annan musikteater. 

 

Tillgängligheten är inte enbart geografisk, utan även ekonomisk. Det är av största vikt att biljettpriser till 

Regionens utbud hålls i den nivå som gör det möjligt för regionens medborgare att ha råd med återkommande 

teater- eller konsertbesök. Kostnaderna för externa amatörer som vill nyttja kulturhuset Spira ska ses över.  

Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 

scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella 

krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget för 

kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Genom teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, 

är Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst. 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner 

inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i 

Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och 

Teater verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. 

Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  

 

Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den ingår att ansvara för 

utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett innehåll. Detta säkerställs genom egna produktioner, 

samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Även konferenser med kulturinslag arrangeras. 

 Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. Smålands Musik och Teater ska prioritera 

möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Region 

Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse utan biljettkostnad. Kostnader för resor måste ses över tillsammans med kommunerna. En 

uppgörelse med kommunerna kring detta är eftersträvansvärd eftersom skolornas ekonomiska möjlighet varierar 

och den del skolor ligger långt i från Kulturhuset Spira. Skolor i utkanten får betala dyra resor till Spira medan 

skolor som ligger i närhet till Kulturhusets Spira kan ta sig dit gratis. Det är alltså olika ekonomiska 

förutsättningar för länets skolor att ta sig hela länets kulturhus. 

 

Prioriterad inriktning 

 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 

 Ökad samverkan med det fria kulturlivet  

 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner, musikaluppsättningar vartannat år  

 Barn och unga  

 Träffa överenskommelse med länets kommuner angående kostnad för resa till Spira för de enskilda 

skolorna 

 Intensifierat arbetsmiljöarbete 

Prioriterad aktivitet 

 

 Transparens, stöd och förutsägbarhet för sökanden i olika bidragssystem inom kulturen  

 Ekonomiskt tillgängliggöra föreställningar på Kulturhuset Spira 
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Barn och unga 
I kulturplanen framgår att Regionen är beredd till ett större åtagande än tidigare, när det gäller samordning med 

kommunernas verksamheter. Här finns en fördjupad ambition för barns och ungas upplevelser av kultur i 

samverkan med regionens kulturskolor. I grundskolan bör elever ges strukturerade tillfällen till upplevelser av 

scenkonst enligt en trappstegsmodell som anpassas till varje stadium. Satsningar på barn och ungas tillgänglighet 

och möjlighet att få tal del av kulturupplevelser skall prioriteras. En viktig del i det är ett tätt samarbete med 

länets kommuner kring transporter till kulturarrangemang samt att ett kontinuerligt kulturutbud erbjuds länets 

skolelever vid fasta årsintervaller. I det arbetet skall elever få ta del av föreställningar men också själva erbjudas 

att skapa och medskapa.  

 

Prioriterad inriktning 

 Prioritera barn och unga 

 Ökat samarbete med länets kommuner och skolor 

 Möjliggör att barn och unga både får ta del av kultur samt att medskapa 

 Samverka med skolor 

 

Amatörsamverkan 
Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan mellan amatörföreningar och 

yrkesverksamhet inom dans, konst, teater och musikverksamhet för att möjliggöra goda och likvärdiga villkor 

för amatörföreningar i länet. I policyn bör beskrivning av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta 

nya vägar till amatörerna i regionen. Det inbegriper också förutsättningar för amatörerna att vara på Spira till 

rimliga hyreskostnader. Regionen ska arbeta för ett nytt system för kulturstöd skapas, där det tydligt ska finnas 

riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att hjälp ges med hur dessa insatser ansöks. 

Stödet till kulturprojekt runt om i länet behöver stärkas. 

 

Prioriterad inriktning 

 Stärk möjligheterna för amatörföreningar och det fria kulturlivet att verka  

Konst 
Stora mängder konst finns i Regionens ägo. Dessa utnyttjas på många olika sätt. De hänger på väggar i väntsalar 

och korridorer eller står som skulpturer i gröna miljöer. Åter andra har fått sina öden beseglade och samlar nu 

damm i arkiv. Det finns många olika anledningar till att verk har arkiverats. Det kan vara konstverk som är slitna 

eller förlegade, ansetts provocerande eller som historiskt vittnar om en svunnen tid. Det inte är lämpligt att ställa 

ut kontroversiella konstverk var som helst men dessa alster kan vara intressanta att beskåda ur ett nytt 
perspektiv. Det är ett klokt resursutnyttjande att på något sätt använda den konst Regionen har i sin ägo. Den har 

trots allt oftast inköpts för skattemedel. Det skulle kunna handla om utställningar eller tillverkandet av en 

förteckning som möjliggör för medborgarna att få betrakta dessa verk.  

 

Prioriterad inriktning 

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

Museer och arkiv 
Länsmuseet i Jönköpings län ges medel att utveckla sin verksamhet, samt att de kan återupprätta sitt tidigare 

framgångsrika arbete med länets skolor. Det är vår önskan att berörda parter bland annat region och kommun 

skjuter till de medel som krävs för att klara av sitt uppdrag.  

En rad större och mindre muséer inom Jönköpings län behöver inventeras och dess kulturarv och vår samtid 

presenteras. Museet Vandalorums verksamhet i Värnamo räknas till de större, medan Tällängs konsthall utanför 

Vetlanda hör till de mindre. I den kartläggningen torde Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv 

vara behjälpliga.  

 

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 

läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 

centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 

ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 

särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet.  
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Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten 

möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade 

uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen uppdateras med ett utvecklat regionalt arbete där fokus ligger 

på samarbete med länets kommuner. 

 

Arkivens betydelse för demokrati och lärande kan inte nog mycket betonas. Det gäller såväl fysiska arkiv som 

digitala och utvecklingen av e-arkiv. Här krävs en samordning, utveckling av innehållet och ökad tillgänglighet. 

 

Prioriterad inriktning 

 Återupprätta ett tätt samarbete med länets alla kommuner 

 Projekt som involverar skolungdomar prioriteras 

 Arbete med att utveckla arkiven tillsammans med andra berörda aktörer 

Prioriterad aktivitet 

 Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild satsning för 

barn och unga bland annat riktat till länets skolor 

Bibliotek 
Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja litteraturens ställning. 

Tillgängligheten innebär tillgång till bibliotek, medierna och information fysiskt och digitalt. De är också viktiga 

mötesplatser. Länsbiblioteket ska stödja folkbiblioteken och deras filialer som viktiga aktörer i detta arbete. De 

bör finnas i geografiska närområden och på sjukhus. 

 

Vandringsleder – tillgänglighet 
Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. Dessa två begrepp går ofta hand i 

hand. Det är därför viktigt att Regionen är en medspelare i att rusta upp vandringsleder och andra gemensamma 
miljöområden. Det är på många håll i länet ett underhållsarbete som brådskar.  

 

Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna som är Riksidrottsförbundets regionala gren, verkar i Jönköpings län. 

Idrottskonsulenternas verksamhet i länet ska uppmärksammas. Särskilt stöd bör ges till arbetet med barn- och 

ungdomsgrupper i samarbete med länets kommuner. 

 

För att få ett väl förankrat kulturutbyte över hela länet har det skapats ett samarbetsforum mellan kommunerna 

och Regionen. Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla medborgare tillgänglighet till kultur. 

Att använda sig av tillgänglighetsbussar är bra. Regionen bör se över möjligheten att köpa in en buss likt 

Solbussen i Region Kalmar län som möjliggör för människor med funktionsnedsättningar att ta del av 

naturupplevelser. 

 

Prioriterad aktivitet 

 Se över restaureringsbehovet vid vandringsleder 

 Skapa tillgängliga mötesplatser i naturen 

Regional kulturplan 
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det 

regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra 

regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser ska 

disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 

uppföljningsbara handlingsplaner. Det är viktigt att vi inte blandar ihop det fria kulturlivet med våra egna 

intuitioner när det kommer till projektbidrag. Det är inte bra att regionens egna verksamheter konkurrerar med 

det fria kulturlivet om samma bidragsmedel.   
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För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalité med både bredd och spets 

 

Prioriterad aktivitet 

 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik.  

 Utveckla samarbetet med länets skolor och kommuner 

 Tillgängliggöra föreställningar på Spira genom att sänka biljettpriser 

 Konstinventering för att sprida kunskap och synliggöra amatörer och konstarbetare i länet utanför våra 

egna institutioner 

 Skapa ett centralt beläget utställningsrum för regionens konst som inte används för annat ändamål 

 Stöd små kulturaktörer på landsbygden med hjälp att nå ut 

Kultur och utveckling  
Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för 

att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt 

litteratur och regional biblioteksverksamhet 

Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera utvecklingen 

av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och länets kulturaktörer. 

Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar 

för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. 

I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan 

kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, 

studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av verksamheten. 

Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns 

lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att 

möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 

 

Prioriterad inriktning 

 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i hela länet 

 Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet  

 Fokus på barn och ungas kultur  

Prioriterad aktivitet 

 Se över så att inte regionens egna intuitioner konkurrerar om samma bidragsmedel som det fria 

kulturlivet 
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INTERNATIONELLT SAMARBETE 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och 

arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom 

Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar 

incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de 

globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora 

företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av 

specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs 

tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer 

därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket 

också innebär möjligheter. 

 

I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter. 

Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet. 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom 

en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra 

utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen 

driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, 

arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten. 

Bedömingen är att medlemskapet i AER och kostnaderna för det överväger den lilla nyttan som finns med ett 

medlemskap baserat på erfarenheten hittills. Därför påbörjas ett arbete med att avveckla regionens deltagande i 

AER.   

 

Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av 

sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom 

ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till 

Agenda 2030:s genomförande i andra länder.  

 

Prioriterad inriktning 

 Bredda det internationella samarbetet även utanför Europeiska unionen 

 Internationella samarbetet kring hållbarhetsfrågor skall vara prioriterade 
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REGIONAL UTVECKLING 
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte. Den innebär att 

Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som 

utifrån. Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda möjligheter till boende i attraktiva 

miljöer, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv 

som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och strategin ska bidra till att människor 

vill söka sig till länet och få dem att stanna.  

 

Finansieringsprinciper för område regional utveckling 

Finansiering av arbetet med att leda, samordna, följa upp och analysera den regionala utvecklingsstrategin sker 

inom budgeten för Region Jönköpings län.  

Strategin för den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process, 

finansieringsstrategin, där inriktning, prioritering och exemplifiering av olika finansieringsformer sker. En 

grundläggande inriktning för finansieringen av regionala utvecklingsstrategin är att Region Jönköpings läns 

finansiering ska inriktas till områden av strategisk kapacitetshöjande betydelse. 

Aktiviteterna inom strategin finansieras från olika källor såsom regionala tillväxtmedel så kallade 1:1-medel, 

egna regionala projektmedel så kallade RU-medel samt externa medel. Externa medel utgörs huvudsakligen av 

EU:s strukturfonder. Region Jönköpings län bidrar till det samlade främjandesystemet som ägare eller 

bidragsgivare till centrala aktörer såsom Almi Företagspartner AB, Science park-system, Ung företagsamhet och 

Coompanion. Verksamhets- och ägarbidragen skall bidra till att uppnå målen i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade 

till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda 

arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser 

för genomförande av strategin. Under 2019 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala 

utvecklingsstrategin 2020-2035. Den utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier 

kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans 

med länets aktörer och berörda myndigheter.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035 är därmed det överordnade dokumentet som styr arbetet med 

länets tillväxt och utveckling. Tillsammans med dess handlingsplaner och andra strategidokument för 

delområden som infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering m.m. utgör den regionala utvecklingsstrategin den 

långsiktiga planen för Jönköpings län och därmed Region Jönköpings läns arbete med regional utveckling som 

regional utvecklingsansvarig aktör. Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i internationella 

överenskommelser och strategier.  

 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att utveckla en attraktiv 

och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens och arbetskraft, som driver företag 

framåt och möjliggör investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med 

arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets 

tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett 

socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett 

samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet. Region Jönköpings län spelar 

en viktig roll som trygghetsnav. 

 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 

utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets och 

regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet 

utbildningsplatser behöver bli fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i 

möjligaste mån. Samtidigt är det viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation. 

I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga branscher. 

Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna behöver 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och 

utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Tanken att eget företagande är ett reellt 

alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar.  

 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling. Här utgör antagna livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.   
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Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt 

logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser 

med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga 

planerna på nya stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och 

erbjuder möjlighet till effektivt resande. 

 

Leda regional tillväxt och utveckling 
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade 

till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda 

arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser 

för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan 

aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, 

följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas 

till regeringen. 

 

Prioriteringar inom tillväxt 
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till 

grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl 

överens med de långsiktigt identifierade fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den 

nationella strategin ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet 

ur de tre hållbarhetsperspektiven.  

REGIONAL TILLVÄXT 
Det är viktigt att problematisera begreppet tillväxt eftersom det inte bara handlar om ekonomi. Det kan handla 

om människors möjligheter att växa men också om grön tillväxt. Det nationella uppdraget tydliggör att det 

regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala tillväxtarbetet, den regionala 

utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och ansvarsfördelning ska vara tydliga och 

organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder och utvecklar det regionala arbetet för en 

hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att förutsättningarna för ett mer resultatinriktat 

genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för 

företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation.  

 

Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom ramen för 

kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång 

sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska 

verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära 

länsstyrelsen, näringslivet, fackföreningsrörelsen och det civila samhällets organisationer, i synnerhet 

kommunerna. Ett starkt regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt 

och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett 

stärkt regionalt ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt. 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, 

däribland näringsliv, arbetarkollektiv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och 

erfarenhetsutbyten med andra länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett 

kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och 

visioner, ta initiativ till och kunna fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera 

utvecklingsprocesser i länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det 

regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det 

goda livet exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt 

utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och 

skapar ett stabilt skatteunderlag över tid. 

 

 

Prioriterad inriktning  

 För att genomföra det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget avseende såväl nationella som 

regionala prioriteringar tillförs medel utifrån redovisade behov  
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Prioriterad aktivitet 

 Ta fram en finansieringsplan för Regionala utvecklingsstrategins genomförande 

 Tillsammans med arbetsmarknadens parter, industriföretag och andra aktörer skapa ett industriråd med 

syfte att för framtiden utveckla och stärka den regionala industrin 

 Ta fram kriterier för hållbar tillväxt i hela länet  

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas 

mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. I alla lägen är det viktigt att ekonomiska medel bara 

betalas ut i de fall där det finns ett tydligt syfte som kan redovisas. 

 

Region Jönköpings län har möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- eller statliga medel 

från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det finns en förväntan 

från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta på sig ledartröjan 

för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. För att detta ska 

vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för medfinansiering av dessa projekt.  

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. 

Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna. 

 

 

Prioriterad aktivitet 

 Efterfråga tydliga syften vid utbetalning där jämställdhet och hållbarutveckling är prioriterade 

tillsammans med jobbskapande i länet 

Prioriterad aktivitet 

 Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet  

 Förbereda nästa programperiod för EU:s samhållningspolitik  

 Noggrannhet och uppföljning kring utbetalade medel 

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara det. Det 

behövs ett tätt samarbete med exempelvis länets industri för att tillsammans klara av framtidens 

infrastrukturomställning samt att säkra arbetstillfällen. Industrin i Region Jönköping är och förblir en stark sektor 

i Region Jönköpings län.  

 

Prioriterad inriktning 

 Samarbete med länets industriaktörer för att klara av framtidens infrastrukturomställning samt för att 

säkra arbetstillfällen genom att tillexempel skapa ett industriråd 
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Covid-19 
Covid-19 har inneburit en särskild utmaning för näringslivet. Region Jönköpings län är en av de regioner som 

vars näringsliv har drabbats hårdast. Efter storstadsregionerna så är Jönköpings Län det län som i högst grad 

behövt nyttja stödet för korttidsarbete. En stor del av länets arbetskraft i privat sektor har under delar av året 

omfattats av stödet. 

 
Tabell: Antal anställda som omfattas, Tillväxtverket, 2020-09-22 

 

Grunden till att länet har drabbats hårt beror på vår stora andel tillverkningsindustri och industrin beroende av 

globala värdekedjor.  

Bransch1 Nettobeviljat 

belopp SEK 

Anställda som 

omfattas - 

Beviljat 

Totaler 1 017 697 

661 

26 399 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 474 320 62 

C Tillverkning 521 189 814 14 821 

F Byggverksamhet 19 878 569 444 

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 193 092 491 5 051 

H Transport och magasinering 17 300 934 568 

I Hotell- och restaurangverksamhet 62 780 272 1 415 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 20 276 988 333 

K Finans- och försäkringsverksamhet 995 750 13 

L Fastighetsverksamhet 2 791 311 47 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 58 290 531 1 018 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 39 254 506 814 

P Utbildning 5 669 637 131 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 44 829 450 991 

R Kultur, nöje och fritid 14 808 301 339 

S Annan serviceverksamhet 13 586 726 310 

ÖVRIGA BRANSCHER 1 478 061 42 

 

Under år 2020 har Region Jönköpings län fått ett stort nationellt ansvar för att motverka pandemins effekter för 

näringslivet genom projektet Nationell Företagsakut, nationellt kunskapscentrum samt support för korttidsarbete. 

Samtidigt så har Region Jönköpings län genomfört flera olika uppdrag och projekt på regional nivå. 

Erfarenheterna från dessa har skapat en unik kompetens inför det fortsätta arbetet med att bidra till en hållbar 

återstart av ekonomin och att motverka konsekvenser av pandemin. 

 

Uppdrag och projekt med anledning av Covid-19 Status 

                                                           
1 Tabellen hämtad från Tillväxtverket. 2020-09-22 
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Framtidssäkrad industri Pågående under 2021 

Vart i hela världen är världen på väg Pågående under 2021 

Vägar till hållbar utveckling Pågående under 2021 

Kvalitetsledning 2.0 Pågående under 2021 

Kulturfestivalen Genomförd under 2020 

Koppla-upp dagarna Genomförd under 2020 

Hållbarhetsutbildning Genomförd under 2020 

Utbildning KKN-näringen Genomförd under 2020 

Nationella Företagsakuten Genomförd under 2020 

Nationellt kunskapsstöd för företagsjourer Genomförd under 2020 

Support för korttidsarbete (Tillväxtverket) Genomförd under 2020 

Jobbmatchningsakuten Genomförd under 2020 

Samordningsforum Näringsliv med riktade kommunikationsinsatser Genomförd under 2020 
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HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men också det hållbara 

arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser och att dessa fördelas orättvist. Om alla 

människor skulle leva med samma livsstil och konsumtionsvanor som vi i den rika delen av världen skulle det 

krävas flera jordklot. Därför är miljöproblemen och klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk 

fördelning av jordens begränsade resurser. Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme och ta 

sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår ekologiska bärkraft inte 

ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer. 

Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som genom utarmning av 

jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som permanent har skadat vårt gemensamma 

jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp än låginkomsttagare och män har i alla inkomstgrupper större 

klimatpåverkan än kvinnor. Utvecklingsländerna drabbas hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är 

de med lägst inkomst och kvinnor. Det är därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte med även 

den mindre rika delen av världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta ett stort ansvar för att minska 

utsläppen och klimatanpassa sin verksamhet. 

 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av 

agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 

hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om ett antal centrala åtgärder för 

hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter, men det är på regional och lokal nivå agendan ska 

omsättas i praktisk handling. En GAP-analys har gjorts på länsnivå vilken låg till grund för insatserna på 

området i den regionala utvecklingsstrategin. Nyckel till ett framgångsrikt genomförande är att det finns en bred 

delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt med detta kan Jönköpings län utvecklas till Sveriges 

mest hållbara län. Agenda 2030 är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, i dess handlingsplaner 

och i Region Jönköpings läns budget.  

 

Strategiska mål: Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 2030 ska 

nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län. 

 

Prioriterade uppdrag: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag. 

 

Aktiviteter:  

Tillsammans med kommuner och berörda myndigheter kartläggs de grupper som finns i eller riskerar att hamna i 

fattigdom. Denna ska leda till att nödvändiga insatser ska genomföras i samverkan med Folkhälsa, kommuner 

och civilsamhälle för att avskaffa fattigdom i länet, bidra till jämställda livsinkomster och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna.  

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet 

 

Aktiviteter:  

 I samarbete med kommunerna och Folkhälsa identifiera vilka insatser som är centrala för att bidra till 

bra och hållbara matvanor hos länets invånare 

 Tydliggöra Region Jönköpings län ansvar i arbetet med att säkra en god vattenkvalitet.  

 I samarbete med en eller flera kommuner genomföra en pilotstudie för rening av läkemedelsrester  

 

Prioriterade uppdrag: Skapa förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalitet i hela länet. 

 

Aktiviteter: 

Utveckla formerna för att identifiera vad invånarna upplever skulle bidra till en mer jämlik vård, förbättrade 

livsvillkor och förbättrad hälsa. 

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i hela länet där hälso- och sjukvården är en 

viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen har stor betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad. 

 

Aktiviteter: 

 Utveckla ett forum för spridning av kunskap och goda exempel när det gäller digitalisering och 

innovationer där offentlig sektor, olika branscher och näringar kan inspireras av varandra. 
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Prioriterade uppdrag: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i samhället. 

 

Aktiviteter: 

Genomföra jämställdhetsutbildning kontinuerligt för länets företag och organisationer 

Uppföljning av effekterna av jämställdhets- och mångfaldsarbetet hos aktörer som får verksamhets- och/eller 

ägarbidrag från Region Jönköpings län och koppla det till de framtida bidragen 

Kartlägga befintliga nätverk för kvinnor och män i länet och identifiera utvecklingsbehov 

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på miljö, klimat och 

förbrukningen av jordens resurser 

 

Aktiviteter: 

Den nuvarande elanvändningen i länet kartläggs jämte det framtida behovet av el i länet 

Främja långsiktigt hållbara byggmaterial och cirkularitet i byggbranschen 

Utveckla stöd som underlättar för länets näringsliv att utveckla hållbarhetsdrivna affärsplaner 

Aktivt verka för en fossilfri infrastruktur i länet 

Kartlägga lämpliga platser för vattenbruk i länet 

 

Prioriterade uppdrag: Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle. 

 

Aktiviteter: 

Etablera en kunskapsplattform för cirkulär ekonomi för länets offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle 

Hållbarhetssäkra verksamhetsbidrag, ägarbidrag och projektmedel 

Driva kunskapsutveckling inom hållbar upphandling för offentliga aktörer och leverantörer  

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa att länet står väl rustat och är motståndskraftigt inför kommande 

klimatförändringar med mer extremväder. 

 

Aktiviteter: 

Aktivt verka för en långsiktig regional planering för att motverka konsekvenser av klimatförändringar med 

extremväder.  

 

Prioriterade uppdrag: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag. 

 

Aktiviteter: 

Genomföra medborgardialoger kopplade till den regionala utvecklingsstrategin 

Ta fram en samverkansmodell tillsammans med civilsamhället för att öka den sociala inkluderingen i samhället 

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa god samverkan som ger förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings län 

hållbart. 

 

Aktiviteter: 

Ledningssystemet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande etableras i länet 

 

Prioriterad aktivitet:  

 Utveckla de gröna näringarna. Aktiviteten låter mer som en prioriterad inriktning.  

 Ny prioriterad inriktning: Synliggöra livsmedelsstrategin och länets livsmedelsproducenter för att öka 

förståelsen för lantbrukets aktiviteter och förutsättningar.  

 

Prioriterad aktivitet:  

 Gemensamma gårdsbesök för politiker och tjänstemän 

 

Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor statlig 

investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en investeringsfond för gröna 

investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region 

Jönköpings län skall uppfylla kraven för miljömärkt el.  

 

Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara en aktiv spelare 

tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett sätt att göra detta är att satsa på 
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förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över 

lämpliga platser för solpaneler och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också 

beakta möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns aktörer i 

Sverige som är mycket bra på att bygga i trä. 

 

Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste intensifieras. Dessutom 

har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att barn utsätts för skadliga kemikalier i sin 

närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även 

om det finns lokala mycket goda exempel. 

 

För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter behöver vi på sikt göra satsningar på tåg och 

kollektivtrafik. Satsningar på dessa områden bör alltid vara prioriterade framför exempelvis flygplatser som är 

direkt kontraproduktiva i arbetet med hållbar utveckling. Covid-19-pandemin har påverkat flygmarknaden 

drastiskt. Det är därför inte längre affärsmässigt motiverat att ge stöd till den lokala flygplatsen i Jönköping. 

Genom regionala samarbeten kan istället vissa orter få en bättre nationell och internationell tillgänglighet genom 

att samla inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats. 
 

 

Vi rekommenderar att digitala möten används som en del i att ersätta flyg. Men det statliga stödet som utgår via 

den regionala transportplanen om 2,3 miljoner betalas ut till Jönköping Airport. I möjligaste mån behöver stödet 

till Jönköping Airport slopas då det inte är förenligt med regionens miljöarbete. Men om stödet ändå skall finnas 

kvar skall det öronmärks för hållbarhetssatsningar inom flyg. Vi anser att internationella miljökonventioner ska 

överordnas internationella frihandelsavtal, så som CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före 

marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att importerade sopor bränns i vår region.  

 

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och 

tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin ambition att aktivt skydda Vättern som 

dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår 

miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa 

generation på nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark röst.  

Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är därför viktigt att vi inte 

bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra framtidens produktion av bland annat livsmedel 

så att regionen och riket inte behöver importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed 

minska transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som exempelvis 

ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk. 

 

Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det växande sopberget. 

Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste 

vara enkla att återvinna och återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter 

måste öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och resursvänliga som möjligt.  

Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och god 

resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler miljöbilar som använder 

förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere och flygresor minimeras med hjälp av bättre 

utnyttjande av videokonferens- och datateknik. Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen 

ekologiska och närproducerade livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen 

bör öka.  

 

Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer att behöva både 

biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.  

Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 
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utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 

en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark. 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att attrahera och rekrytera 

högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för 

ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också 

viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet i linje med Agenda 2030.  

 

I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter 

en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna naturbruksskolorna producerar volymer av både kött 

och mjölk som skulle kunna försörja regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna 

verksamheterna. 

 

Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt dricksvatten från 

Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med alla till buds stående medel skyddas 

från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel. 

 

Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att skydda Vättern 

från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som skjutfält för provning av 

Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att samöva med utländska stridskrafter för 

skjutövningar vid Karlsborg. 

 

Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort antal raketer ned i 

Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid och i kommande framtid. Här finns 

andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern 

från exempelvis konstgräsmattor då de bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i 

näringskedjan. Här krävs ett stort arbete tillsammans med kommunerna 

Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt Vättern. Här ser vi 

att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.    

 

Prioriterad inriktning  

Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala 

utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län. 

Solpaneler på regionfastigheters tak, det finns nästan inga dåliga tak bara dåliga ursäkter 

Arbete med hållbar utveckling kopplat till folkhälsa 

Region Jönköpings län skall bli känd som den gröna regionen och förtjäna det 

Utbyggnation av hållbar infrastruktur 

 

Prioriterat aktivitet 

 

 Arbeta för att utveckla de gröna näringarna 

 Arbeta för att aktivt skydda Vättern och andra viktiga vattentäkter från kortsiktig exploatering 

REGIONAL UTVECKLING 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att utveckla en attraktiv 

och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens och arbetskraft, som driver företag 

framåt och möjliggör investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med 

arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets 

tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett 

socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett 

samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet. Region Jönköpings län spelar 

en viktig roll som trygghetsnav. 

 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan 

utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och bidra till näringslivets och 

regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet 
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utbildningsplatser behöver bli fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i 

möjligaste mån. Samtidigt är det viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation. 

I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga branscher. 

Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna behöver 

förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och 

utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Tanken att eget företagande är ett reellt 

alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar.  

 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband 

så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet ska riktas på 

landsbygdens utveckling. Här utgör antagna livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.   

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och starkt 

logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser 

med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga 

planerna på nya stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och 

erbjuder möjlighet till effektivt resande. 

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATET 
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men också det hållbara 

arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser och att dessa fördelas orättvist. Om alla 

människor skulle leva med samma livsstil och konsumtionsvanor som vi i den rika delen av världen skulle det 

krävas flera jordklot. Därför är miljöproblemen och klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk 

fördelning av jordens begränsade resurser. Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme och ta 

sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår ekologiska bärkraft inte 

ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer. 

Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som genom utarmning av 

jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som permanent har skadat vårt gemensamma 

jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp än låginkomsttagare och män har i alla inkomstgrupper större 

klimatpåverkan än kvinnor. Utvecklingsländerna drabbas hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är 

de med lägst inkomst och kvinnor. Det är därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte med även 

den mindre rika delen av världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta ett stort ansvar för att minska 

utsläppen och klimatanpassa sin verksamhet. 

 

Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor statlig 

investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en investeringsfond för gröna 

investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region 

Jönköpings län skall uppfylla kraven för miljömärkt el.  

 

Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara en aktiv spelare 

tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett sätt att göra detta är att satsa på 

förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över 

lämpliga platser för solpaneler och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också 

beakta möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns aktörer i 

Sverige som är mycket bra på att bygga i trä. 

 

Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste intensifieras. Dessutom 

har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att barn utsätts för skadliga kemikalier i sin 

närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även 

om det finns lokala mycket goda exempel. 

 

Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal, så som CETA och 

TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att importerade 

sopor bränns i vår region.  

 

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och 

tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin ambition att aktivt skydda Vättern som 
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dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår 

miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa 

generation på nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark röst.  

Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är därför viktigt att vi inte 

bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra framtidens produktion av bland annat livsmedel 

så att regionen och riket inte behöver importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed 

minska transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som exempelvis 

ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk. 

 

Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det växande sopberget. 

Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste 

vara enkla att återvinna och återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter 

måste öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och resursvänliga som möjligt.  

Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och god 

resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler miljöbilar som använder 

förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere och flygresor minimeras med hjälp av bättre 

utnyttjande av videokonferens- och datateknik. Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen 

ekologiska och närproducerade livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen 

bör öka.  

 

Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer att behöva både 

biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.  

Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala mål för 

hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 2030, men det finns 

också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i 

förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen integrerats i mål och indikatorer i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att integrera hållbarhets-, 

miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska 

också utgöra underlag för klimatstrategin som Länsstyrelsen ansvarar för.  

I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, 

leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i Agenda 2030 nås och den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut 

och att länet aktivt bidrar till 1,5 graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för 

en hållbar konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst 

vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som jordbruksmark. 

För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på vikten av en väl 

fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka ansträngningen att attrahera och rekrytera 

högutbildad spetskompetens inom de gröna näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för 

ökad forskning och innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också 

viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet i linje med Agenda 2030.  

 

I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte ekologiska produkter 

en prioriterad satsning för de egna restaurangerna.  

 

Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt dricksvatten från 

Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med alla till buds stående medel skyddas 

från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel. 

 

Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att skydda Vättern 

från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som skjutfält för provning av 

Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att samöva med utländska stridskrafter för 

skjutövningar vid Karlsborg. 

 

Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort antal raketer ned i 

Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid och i kommande framtid. Här finns 

andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern 
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från exempelvis konstgräsmattor då de bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i 

näringskedjan. Här krävs ett stort arbete tillsammans med kommunerna 

Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt Vättern. Här ser vi 

att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.    
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Prioriterad inriktning  

 Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla 

regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart 

län. 

 Solpaneler på regionfastigheters tak, det finns nästan inga dåliga tak bara dåliga ursäkter 

 Arbete med hållbar utveckling kopplat till folkhälsa 

 Region Jönköpings län skall bli känd som den gröna regionen och förtjäna det 

 Utbyggnation av hållbar infrastruktur 

 

Prioriterat aktivitet 

 

 Arbeta för att utveckla de gröna näringarna 

 Arbeta för att aktivt skydda Vättern och andra viktiga vattentäkter från kortsiktig exploatering 

 

Samhällsplanering och tillgänglighet   
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och 

dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning 

och en ihärdig planering av samhället ur ett klimat, kris och katastrofperspektiv. 

En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna tillhandahålla 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom digitaliseringens möjligheter kan det 

livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online 

Courses). 

 

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad 

livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta 

förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av 

livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.  

 

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, 

anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag 

starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och 

design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet 

med människan som utgångspunkt.  

 

Samhälls- och bostadsplanering 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk 

planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka 

underlaget för olika typer av service och tjänster. 

 

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed 

för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera 

samhällsutmaningarna. Bredband skapar också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida 
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välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att 

arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat uppdrag: 

 Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den 

regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i 

den regionala digitaliseringsstrategin. 

Tillgång till kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra 

serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering 

och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden. 
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Företagande och innovation  
Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att starta, 

driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet. 

Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt 

god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa 

tecken på avmattning kan ses. 

 

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat 

och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av 

länets företag. Matchningen mellan behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det 

handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka utbudet av yrkesvux- och 

yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar 

anpassade efter arbetsmarknadens behov, även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen 

högutbildade i länet ökar. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund 

vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög medelålder och många 

företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för 

teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och 

resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och 

vatten.  

 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos länets näringsliv låg, under snittet 

för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi 

och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. 

 

För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt över tid. 

 

De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering och 

innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna utvecklas och hur förutsättningarna för detta 

ständigt ska förbättras.   

 

För att öka det sociala hållbarhetsarbetet inom små och medelstora företag i länet krävs en mer tydlig definition 

av social hållbarhet vilket leder till en ökad kunskap. Social hållbarhet i företag kan innebära mer delaktighet, att 

integrera människor som har svårt att få jobb någon annanstans eller att återinvestera vinster. Det krävs strategier 

för att uppnå detta vilka ska vara utvecklade och anpassade utefter små och medelstora företags behov och 

resurser. På så sätt kan fler mål nås samtidigt inom bl.a. inkludering, jämställdhet och kunskapsuppbyggnad.  

 

Prioriterad aktivitet:  

 Utökat stöd till arbetet med sociala och kooperativa företag 

 

Prioriterad aktivitet:  

 Påbörja ett projekt som kartlägger Regionen som arbetsgivare och det sociala hållbarhetsarbetet 
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Näringsliv 
Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och logistik är en stark 

och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta andel förvärvsarbetande. Samtidigt är 

andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella 

tjänster och utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis 

små branscher.  

 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för 

länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell 

produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och som samtidigt erbjuder attraktiva 

arbetsplatser. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla 

branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och 

avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin 

har haft kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett och den fjärde industriella 

revolutionen kommer inte att innebära något undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade 

affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten 

upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom sensorer 

vilket innebär en fullständig transformation inom en närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil 

energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en 

energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 

fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.  

Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt exporterar länets företag för 

drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets utveckling och tillväxt är starkt beroende av de globala 

värdekedjorna. 

 

E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats 

till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från flera kommuner utifrån länets unika 

läge. 

 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med 

strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån 

många turister som besöker Sverige kommer.  

 

Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då många av de värden som 

turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen 

bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 

för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag. 

 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och 

länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta 

behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Att utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är 

angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen utvecklas. En hög medelålder 

hos länets landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att utveckla länets entreprenörskap och attrahera 

nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna med kompetens och kunnande. 

 

Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, 

litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. 

Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar 

tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för utvecklingen 

av kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor viktiga aktörer. 
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Utmaningar som skapar nya möjligheter 
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljö- 

och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i 

näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att hållbart nyttja 

landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 

fossilbaserad ekonomi.  

 

Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs 

och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt 

att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och 

välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position. 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas 

behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer 

med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på 

kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör 

digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta medborgare och förändrade affärsmodeller. Kompetens och 

innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad 

ekonomi. 

 

Företagsklimat 
För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen nystartade 

företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är en trend som behöver 

vändas. Samtidigt är det viktigt att företagen består och att de är starkt lokalt förankrade. För att uppnå ett 

breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder. 

Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma 

rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina företag. Möjligheterna att driva företag på 

landsbygden behöver stärkas, inte minst genom infrastruktursatsningar. Socialt företagande behöver främjas 

genom uppmaning till socialt ansvarfull upphandling, underlättande av socialt företagande samt genom att stärka 

arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver tidigt få vetskap om att också det sociala 

området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.  

 

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till ett antal insatser 

som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade 

främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science 

Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och 

ägarbidrag ska bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Prioriterade inriktning  

 Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling  

 Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen i näringslivet och i offentlig sektor när det inte sker 

på bekostnad av annan verksamhet och när det inte sätter behovsprincipen ur spel 

 Regionen ska främja socialt företagande, föreningsengagemang och demokratiarbete  

 

Prioriterad aktivitet 

 Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans med näringslivet i länet som underlag för 

handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft  

 En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av 

handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin 

  

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Region Jönköping län står precis som många andra inför stora kompetensförsörjningsproblem. Det är helt enkel 

väldigt svårt att rekrytera den personal som behövs. Det har inneburit nedstängningar av vårdplatser, vakanta 
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platser och en vård som inte alltid är patientsäker. Detta är en av de största utmaningarna som region står inför. 

Det krävs ett mångfacetterat och målinriktad arbete för att klara av den utmaningen. Det är ibland olika vad som 

krävs av en arbetsgivare för att attrahera personal i tillräcklig utsträckning. I vården handlar det ytterst om 

arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighet, lön och chansen att påverka sin egen arbetssituation. 

 

Ett sätt att arbeta på är att regionen underlättar för etablerandet av utbildning av professioner som visjälva har 

brist på. Ett bra sådant exempel är tandläkarutbildningen. Dessutom måste regionen arbeta för att utbildningar 

som redan finns i länet blir mer attraktiva. Men det är en utmaning att locka de bästa utbildarna till länet 

eftersom spetsen ofta vill vara knutna till de traditionella universiteten. 

 

En del utbildningar bör dessutom finnas på flera orter i länet, men också genom att skapa mer möjligheter att 

utbilda sig och arbeta hemifrån, men med detta krävs en fungerande och bra internet uppkoppling som fungerar i 

hela länet. En förutsättning är att Regionen har goda relationer med utbildare i länet, inte minst Jönköping 

University. Vi måste ta tillvara till hela samhällets kompetens och erfarenhet oavsett bakgrund, kön och 

härkomst om vi ska säkra välfärden och den sociala sammanhållningen. 

 

Att förstärka partnerskap mellan skolan och arbetsliv är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande 

arbetsmarknad. Att få mer praktikplatser till vården är också viktigt. Inte bara för högskolestudenter utan också 

för grundskole- och gymnasieelever. 

 

Idag har regionen svårt att rekrytera biomedicinska analytiker eftersom utbildningen är naturvetenskaplig men 

samtidigt inbringar en relativ låg lön. Det är ett allvarligt problem inte minst eftersom regionen då istället tvingas 

anställa annan personal som inte är bäst på att tolka och analysera ett resultat. Andra bristyrken i regionen är 

bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, tandsköterskor. Det är viktigt att regionens personalpolitik är ett 

föredöme. 

 

Ett annat sätt att tackla kompetens- och försörjningsbristen är utbilda och verifiera utbildningarna hos de 

människor som kommit till Sverige under de senaste åren.  Det finns mängd av resurser som nu går till spillo för 

att de har inte få den chansen att vissa sina kunskap. Här måste regionen dra lärdom från det föredömliga arbetet 

som gjorts för läkare vid Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum är ett föredöme i arbetet med 

kompetensförsörjning och deras metod och arbetssätt skulle kunna göra nytta på fler ställen i länet, framförallt 

om liknande program togas fram även för andra yrkesgrupper. Region ska utreda möjligheten till att expandera 

det arbetet som görs på Nässjö utbildningscentrum till fler delar av länet samt riktat mot andra yrkesgrupper än 

enbart läkare. 

 

Det finns stor kunskap och kompetens hos människor som på grund av en funktionsnedsättning inte har kunnat 

få anställning i regionen. Här måste ett arbete till för att tillgänglighetsanpassa våra arbetsplatser. Det är inte 

rimligt att hinder som lätt kan byggas bort hindrar så många människor att komma in på en arbetsmarkand som 

skriker efter mer kompetens.  

 

En viktig förändring som genomförts de senaste åren i Region Jönköpings län är satsningarna på heltid och 

tillsvidareanställningar. Tryggare arbeten ger också en mer produktiv och kvalitetssäker arbetsmarknad.  

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers 

behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och rätt till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser 

individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också 

digitaliseringens möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och 

erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets 

långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala 

sammanhållningen i hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet 

kommer bli centralt. 

 

Prioriterade inriktningar 

 Förbättrat samarbete med högskolan och andra utbildare 

 Utökade möjligheter till praktik för grundskole- och gymnasieelever. 

 Region som arbetsgivare måste förstärka och säkerställa medarbetares arbetsmiljö, genom att ge de 

möjlighet till undervisning i arbetsmiljöfrågor för båda chef och medarbetare. 

Prioriterad inriktning 

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

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen 

i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets 

relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och 

utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter 

traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän 

för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på. 

 

Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera perspektiv. De kan 

bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att stärka det svenska språket och av att få 

bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja 

regionen med personal. Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna 

utbildningsklyftorna och verkar för ett livslångt lärande. Dessutom är de viktiga ur en demokratisk aspekt då det 

alltid har varit viktigt inom folkhögskole- och studieförbundsrörelsen.  

 

Samverkan med Jönköping University och övrig vuxen utbildning har en strategisk roll för att skapa 

förutsättningar för forskning, innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region 

Jönköpings län och Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping 

University får tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att 

långsiktigt försörja länet med relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för att höja 

den formella kompetensnivån i länet. För regionens utveckling är det också angeläget att verka för att Jönköping 

University får universitetsstatus. 

 

Prioriterad inriktning 

 Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas 

kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet. 

 Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska 

utvecklas 

 Utbildningsvalidering för fler yrken 

 

Prioriterad aktivitet 

 Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för 

näringslivets och offentlig sektors behov. 

 Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar  

 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till 

arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen 

inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen 

utrikesfödda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans 

med invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet. För att maximera detta tillskott krävs ett aktivt arbete med att få den nya arbetskraften i 

utbildning och arbete. Utmaningen gäller framförallt gruppen utrikesfödda kvinnor eftersom de står längst ifrån 

arbetsmarknaden. 

 

Prioriterad inriktning 

 Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag 

som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.  

 Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda 

 Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna behöver förbättras.  

 Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom 

kooperationer och sociala företag. 
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 Regionen skall särskilt arbeta för att få fler utrikesfödda kvinnor i utbildning och arbete eftersom den 

gruppen står längst ifrån arbetsmarknaden. 

 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 

program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande och entreprenörskap i olika 

former. Det krävs också dialog med industriföretagen i regionen kring vilken kompetens de behöver. 

 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

 

Naturbruksskolorna 
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2022. Avtalet har 

kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. 

Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för 

naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska 

erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en 

bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.  

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats 

för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Prioriterad inriktning 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 

 De ska bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället 

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

 Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns 

medarbetare/chefer 

 Ett arbete med grön rehabilitering inrättas och möjligheten att arbeta med djur- och naturbaserad 

rehabilitering  

Prioriterad aktivitet  

 En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför 2020 och ny samverkansperiod med 

kommunerna 

 En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både det kommunala och det regionala, tas fram. 

 

Folkhögskolorna 
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att 

fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också 

möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar.  

 

Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna. 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 
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Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och 

maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett 

särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Prioriterad aktivitet  

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

 Stärk förutsättningarna för folkbildning i länet och inkludera studieförbunden i arbetet 

 

Attraktivitet och livsmiljö  
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, 

service, omsorg och fritid. 

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män 

vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när 

arbetet sker tillsammans som människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. Civilsamhället och 

näringslivet kan dock aldrig ersätta den offentliga välfärden. God tillgänglighet till arbetsmarknad, offentlig 

service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.  

 

Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser, 

odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men också förutsättning för ökad turism, 

arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för människor och företag. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar 

utveckling både i städerna och på landsbygden. 

 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 

leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till 

exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt 

och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att 

ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull 

tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 

grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att 

utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla 

värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna testbäddar och 

mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin 

verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden. 

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 
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krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 

ridleder. 

 

Prioriterad inriktning 

 Regionen ska vara en viktig aktör vid arbetet med så kallade servicehus på landsbygden där offentlig 

service är en viktig del 

 Infrastruktursatsningar på landsbygden är avgörande 

 Tågförbindelser till samtliga kommuner skall garanteras 

 Ta till vara på det kulturarbete som för de allra flesta sker i skymundan och ge arbetet luft under 

vingarna 

 Vara aktiva i arbetet med att se till att även landsbygdsskolor kan ta sig till exempelvis Spira till 

likvärdiga kostnader som skolorna i Spiras närhet  

 

Attraktiva miljöer och upplevelser 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att 

skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor 

till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja 

flytta till länet. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur, 

kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar 

människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 
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EN ATTRAKTIV REGION – ATTRAKTIVITET OCH LIVSMILJÖ 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 

attraktiv och konkurrenskraftig region – en region som ser möjligheter i förändringar och värdesätter samverkan. 

Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar kapital och som utvecklar 

samhällen. De attraheras av en öppen, inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger 

möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service, god 

hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar ännu fler.  

 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som vill leva, bo, besöka 

och driva företag i, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund i övrigt. Näringslivet och civilsamhället 

är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva 

miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser 

samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.  

 

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet, 

näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism. 

 
Strategiska mål:  
Region Jönköpings län 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 samt förbättra 
förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 
 

Prioriterade uppdrag: Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital. 

Aktiviteter: 

 Bidra till att utveckla attraktiva servicelösningar i hela länet 

 Vidareutveckla arbetet med att öka den digitala inkluderingen 

 

Prioriterade uppdrag: Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och barnvänlig livsmiljö. 

 

Aktiviteter: 

 Identifiera vilka förutsättningar som faktiskt påverkar länsinvånarnas upplevelse av sin livsmiljö 

 Utarbeta en plan för att sprida och samordna utbud som bidrar till länsinvånarnas livskvalitet  

 

Prioriterade uppdrag: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald. 

 

Aktiviteter: 

 Utöka arbetet med att sprida kunskapen om bidrag till kultur- och fritidsaktörer 

Prioriterade uppdrag: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

 

Aktiviteter: 

 Utveckla en regional besöksnäringsstrategi  

 En branschanalys tas fram som underlag för prioritering av investeringar i småskalig infrastruktur för 

besöksnäringens utveckling   

 Utveckla och anpassa ägardirektiven till Smålands turism så att de utgår från och bidrar till den 

regionala utvecklingsstrategin 

 

Prioriterade uppdrag: Skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och 

integration i samverkan med civilsamhället. 

Aktiviteter: 

 Kartlägga dagens utbud av mötesplatser samt identifiera möjliga nya innovativa och inkluderande 

platser 
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Prioriterade uppdrag: Se möjligheter i förändring och stimulera organisationers förändringskraft.  

 

Aktiviteter: 

 Skapa förutsättningar för möjligheter till arbete, företagande och attraktiva boendemiljöer på 

landsbygden 

 

Prioriterade uppdrag: Driva en hållbar digital utveckling. 

 

Aktiviteter: 

 Handlingsplaner upprättas för att genomföra digitaliseringsstrategin 

Prioriterade uppdrag: Stärka trygghet och tillit i samhället 

 

Aktiviteter: 

 Öka kunskap och förståelse för vad som skapar trygga miljöer och ökar känslan av trygghet och tillit i 

samhället 

 Öka kunskap och förståelse för HBTQ-personers förutsättningar i länet 

Prioriterade uppdrag: Skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället 

 

Aktiviteter: 

 Kartläggning av länets aktörer inom civilsamhället och dess samverkan med det offentliga idag 

 Ett regionalt avtal mellan civilsamhället och länets offentliga aktörer tecknas 

 

EN TILLGÄNGLIG REGION – SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TILLGÄNGLIGHET 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel som gett 

länet utmärkta förutsättningar att ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet 

förutsätter bostäder för människor i livets alla skeenden, attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar 

samt snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 

länsinvånares potential ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 

förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. 

 

I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 

och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och 
bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av 
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jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av 
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 
Prioriterade uppdrag: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga 

resor, transporter, logistik och turism 

Aktiviteter: 

 En regional infrastrukturplan tas fram i samverkan med länets aktörer 

 Utveckla en arbetsmetodik för att använda strukturbilder i det långsiktiga planeringsarbetet 

 I arbetet med regional infrastrukturplanering stärka förutsättningarna för fossiloberoende gods- och 

persontransporter i länet 

 Ta fram analyser och påverkansprocesser som stöd för att göra Nässjö till ett nationellt center för 

järnvägsutbildningar.  

 Utveckla strategiska underlag för långsiktig planering av trafikförsörjningen ur ett 

arbetsmarknadsperspektiv. 

 Skapa goda förutsättning för dialog mellan privata och offentliga aktörer för att säkerställa gröna 

tankställen.  

 

Prioriterade uppdrag: Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ samhälls- och landsbygdsutveckling genom 

stärkt samverkan i samhällsplaneringen. 

Aktiviteter: 

 Utveckla arbetsmetoder för samverkan kring regional fysisk planering 

 Utveckla former för stärkt samverkan kring en innovativ samhälls- och landsbygdsutveckling genom 

regional planering 

 Handlingsplaner upprättas för att genomföra bredbandsstrategin 

  

Prioriterade uppdrag: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, 

arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur.  

Aktiviteter: 

 Att konkretisera de långsiktiga ambitionerna när det gäller kollektivtrafik i länet i en strategisk plan 

 Utveckla arbetsformen för att stödja kommunernas utvecklingsambitioner genom strukturbilder 

 

Prioriterade uppdrag: Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman länets kommuner 

med varandra, angränsande län och strategiska hamnar 

Aktiviteter: 

 Ta fram en regional godstransportstrategi för att långsiktigt främja möjligheterna till hållbara 

godstransporter för regionens näringsliv från strategiska godstransportnoder 

Prioriterade uppdrag: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg. 

Aktiviteter: 

 Genomföra projektet nya stambanor 

Prioriterade uppdrag: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till höghastighetsuppkoppling 

Aktiviteter: 

 Handlingsplaner upprättas för att genomföra bredbandsstrategin  

Prioriterade uppdrag: Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för jämlika möjligheter att ta del av och 

bidra till utvecklingen 

Aktiviteter: 

 Att inventera nuvarande arbete för att tillgängliggöra regionens offentliga lokaler och kollektivtrafikens 

plattformar.  

Prioriterade uppdrag: Skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets 

skeenden i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering över administrativa 

gränser. 

Aktiviteter: 

 Utveckla en arbetsmetodik för en länsgemensam bostadsförsörjningsstrategi 

Prioriterade uppdrag: Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem 
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Aktiviteter: 

 Utveckla arbetsformerna för framtagande av strukturbilder 

EN SMART REGION – NÄRINGSLIV OCH INNOVATION 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- och 

förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och strukturomvandlingar. Mod, 

handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras ledare och medarbetare. Genom 

framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och sysselsättningen är hög. 

För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur den industriella traditionen – den 

tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat företagen och länet i stort – in i en ny 

tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på en långsiktigt hållbar utveckling av nuvarande industri. 

Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den formella utbildningsnivån i befintligt näringsliv 

och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av stor betydelse för länet även framöver 

men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta utveckling. Därför måste nya näringar 

och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att växa. 

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. 
Prioriterade uppdrag: Förstärka näringslivets och det offentligas innovations- och förändringskraft  

Aktiviteter: 

 Genomföra branschvisa framtidsanalyser i kompetens- och innovationsråden som underlag för  
handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft   

 Säkerställa att perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven präglar 

alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla 

områden. 

 Aktivt stödja socialt entreprenörskap och sociala innovationer 

 Utveckla former för att årligen redovisa omvärldsanalyser över näringslivets långsiktiga utveckling 

 I samverkan med det företagsfrämjande systemet ta fram en gemensam strategisk plan för 

nyföretagande 

Prioriterade uppdrag: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 

smart specialisering. 

Aktiviteter: 

 Utveckla en smart specialiseringsstrategi 

 Genomföra en kartläggning av företag som gått från att vara produktions- till tjänsteföretag eller från en 

linjär affärsmodell till en cirkulär. 

 Genomföra kartläggning av framgångsrika koncept inom besöksnäringen och naturturism samt 

identifiera områden för utveckling i länet 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa hög sysselsättning.  

Aktiviteter: 

 Att tillsammans med utbildningsaktörer utveckla system och former för olika 

kompetensutvecklingsmöjligheter som leder till arbete och underlättar omställning  

Prioriterade uppdrag: Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt företagande i hela länet. 

Aktiviteter: 

 Kartlägga framgångsfaktorer och förutsättningar för dessa så att fler kvinnor och utlandsfödda personer 

kan och vill starta företag 

 Tillsammans med det innovations- och företagsfrämjande systemet utveckla möjligheter till rådgivning 

och företagsutveckling för invånare i alla kommuner 

 Informationsinsats om konsekvenser av deltidsarbete med särskilt fokus på personer med 

invandrarbakgrund 

 Informationsinsatser i länet riktade mot invånarna för att synliggöra graden av jämställdhet i länet 

 

Prioriterade uppdrag: Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar digitalisering och utveckling.  

Aktiviteter: 

 Identifiera och synliggöra potentialen med AI för länets näringsliv och offentliga aktörer 

Prioriterade uppdrag: Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass.  
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Aktiviteter: 

 Inrätta ett pris där årets mest nyskapande, inkluderande och attraktiva företag uppmärksammas 

 Att regional utvecklings lokaler och arbetssätt är innovativa, yteffektiva och nyskapande samt bidrar 

som inspiration och förebild för länets offentliga aktörer och näringsliv 

Prioriterade uppdrag: Bidra till framgångsrika små och medelstora företag med ett högt kunskaps- och 

teknologiinnehåll i produkter och produktion. 

Aktiviteter: 

 Kartlägga vilka aktiviteter som behövs för ett förändrat arbetssätt där innovationskraften tas tillvara och 

konkurrenskraften ökar  

 Identifiera internationella tillväxtmarknader som är attraktiva för länets företag 

Prioriterade uppdrag: Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.  

Aktiviteter: 

 Verka för ökad forskning inom green tech-branschen 

 Synliggöra och sprida goda exempel på fossilfria och cirkulära plaster och dess användning 

 Verka för ökad forskning inom fossilfria råvaror till länets industri 

 Verka för testmiljöer i länet för självkörande fordon och elvägar som bidrar till logistikbranschens 

hållbara utveckling 

Prioriterade uppdrag: Samverka för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. 

Aktiviteter: 

 Tillsammans med utbildningsaktörer och företag i länet utveckla modeller för kompetensutveckling 

under pågående anställning  

 

EN KOMPETENT REGION – UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets och den 

offentliga sektorns behov av medarbetare och för att kunna möta välfärdens utmaningar. Förutsättningarna och 

utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande samverkan i länet mellan Region 

Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, akademi och utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och matchningen på 

arbetsmarknaden i hela länet.  

 

Covid-19 har medfört ytterligare utmaningar och krav på en omställningar. Vår förmåga att bidra till omställning 

av arbetskraft från områden med minskade behov till områden med brist på arbetskraft är en avgörande faktor i 

arbetet med att motverka fattigdom, utanförskap samt näringslivets konkurrenskraft. 

 

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. 
 
Prioriterade uppdrag: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och 

hållbar tillväxt. 

Aktiviteter: 

 Varje kompetens- och innovationsråd identifierar områden för samverkan och samarbete med SFI-

undervisningen i syfte att stödja en yrkesinriktad SFI-undervisning i länet 

 Samordna och synliggöra vägar till validering för individer och företag i länet 

 Utveckla kapacitet för analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på 

kort, medellång och lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser 

  

Prioriterade uppdrag: Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser 

Aktiviteter: 

 Säkerställa att det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets 

alla kommuner. 
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Prioriterade uppdrag: Höja den formella utbildningsnivån i länet. 

Aktiviteter: 

 Fortsätta ett offensivt arbete att säkerställa fler Högskoleplatser och YH-utbildningar till länet  

 

Prioriterade uppdrag: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet. 

Aktiviteter: 

 arbeta för etablering av och utveckling av kommunala lärcentrum i länets alla kommuner 

 Tillvarata Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet. 

Prioriterade uppdrag: Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda 

sig under pågående anställning. 

Aktiviteter: 

 Tillsammans med länets utbildningsaktörer etablera kompetensutvecklingsmöjligheter för 

yrkesverksamma. 

Prioriterade uppdrag: Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, 

innovations- och utvecklingsmiljöer. 

Aktiviteter: 

 Aktivt verka för att etablera fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling.  

 Arbeta för att en högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård. 

 

Prioriterade uppdrag: Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv. 

Aktiviteter: 

 Stärka möjligheten att arbeta, anställa och studera i hela länet genom att länets alla kommunhuvudorter 

sammankopplas med attraktiv kollektivtrafik, vilket leder till en arbetsmarknadsförstoring. 

Prioriterade uppdrag: Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga 

utbildningssamordnare och arbetsmarknadens parter 

Aktiviteter: 

 Arbeta för att etablera olika samverkansmodeller för stärkt kompetensförsörjning i hela länet. 

 

EN GLOBAL REGION – INTERNATIONELLT SAMARBETE  
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen skapar 

förutsättningar för länet att bli en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. Exportmarknaden är central 

för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 

erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser behöver därför kontinuerligt göras för att stödja 

företagens internationaliserings- och exportambitioner. Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och 

kompetensinfluenser samt ökar möjligheten till internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i 

länet.  

 

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. 
 
Prioriterade uppdrag: Positionera länet på den internationella kartan. 

Aktiviteter: 

 Utveckla arbetsmetodiken för att arbeta, i samarbete med kommuner och näringsliv, med plattformen 

som synliggör länets förutsättningar och möjligheter för investeringar. 

Prioriterade uppdrag: Stödja företagens internationaliserings- och exportambitioner. 

Aktiviteter: 

 Verka för att underlätta för företag att delta i de globala värdekedjorna 
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Prioriterade uppdrag: Utveckla länets förmåga och attraktivitet för att ta emot direktinvesteringar och 

nyetableringar. 

 

Aktiviteter: 

 Marknadsföra plattformen som visar länets förutsättningar och möjligheter för direktinvesteringar och 

nyetableringar i nära samarbete med Business Sweden.  
 

Prioriterade uppdrag: Bidra till att utveckla samarbete med övriga världen i en mer hållbar riktning. 

 

Aktiviteter: 

 Utlysning av projektmedel som medfinansiering i EU-finansierade projekt där jämställdhet och 

hållbarhet används som utgångspunkt för innovation och företagande 

 

Prioriterade uppdrag: Utöka och utveckla kompetens- och arbetsmarknadsregionen. 

 

Aktiviteter: 

 Aktivt sprida kunskap om internationaliseringens roll för att stärka näringslivets konkurrenskraft 

 

Prioriterade uppdrag: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder. 

 

Aktiviteter: 

 Verka för att fler aktörer ska driva interreg-projekt 
 Verka för att fler aktörer ska delta i projekt inom EU:s sektorsprogram  

Prioriterade uppdrag: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Aktiviteter: 

 Utifrån kartläggning skapa handlingsplan för att stödja företagens internationaliseringsprocesser 

 

Prioriterade uppdrag: Samverka för samhandling inom internationalisering. 

 

Aktiviteter: 

 Samordna programmeringsprocesserna för NUTS 2- området Småland och Öarna.  

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet 

av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och 

tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala 

utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som 

kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de 

nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med 

kommunerna. 

 
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. 
 
Prioriterade uppdrag: Utveckla analysarbetet 
 

Aktiviteter:  

 Utveckla arbetsformer och metodik för analyser och prognoser för att stödja den regionala 

utvecklingsstrategin 

 

Prioriterade uppdrag: Utveckla strukturen och formerna för projekt 
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Aktiviteter:  

 Utveckla arbetsformer och metodik för att möjliggöra en bättre styrning av projektmedel 

 Utveckla uppföljningen av projektmedel  
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KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRANSPORT 
 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 

En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. På grund av 

Corona-pandemin är arbetet försenat och beslut väntas tas någon gång under våren 2021. Programmet, som är en 

viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken 

kan bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 

 

I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  

Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad  

 

 

Miljö 

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

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

 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig fram till år 2025. En rad förändringar har skett i samhället sedan 

programmet antogs 2012 och som påverkar resandet. Bland annat förstoras arbetsmarknadsregionerna och 

resande över länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller på att växa fram genom ökad samverkan 

mellan kollektivtrafik och andra transportslag. Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035. I detta behöver förutsättningarna ses 

över för hur kollektivtrafiken kan nå målet med att restiden mellan närliggande kommunala huvudorter ska vara 

som längst 60 minuter. 
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Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

 

Kollektivtrafikövergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet. 

 

Stadstrafik 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. Trafikupphandling är genomförd och nytt avtal 

 

Inriktningar 2021 

 Slutföra etableringen och starta upp nytt stadsbussavtal i Jönköping med avtalsstart i juni 2021 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021 

 Påbörja långsiktigt arbete mot nolltaxa 

 Inga ökningar av biljettpris 

 

Regiontrafik 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 

långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023  kommer Länstrafiken förnya sin 

fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom 

Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och 

planering för ny depå i Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 

 

Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och 

de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om 

ett järnvägsnät med hög kvalitet.  

 

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras. Trafikverket har slutfört en 

åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade. För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och 

Halmstad har ett projekt drivits med Region Halland under tre år. Projektet avslutas 2020 och kommer att 

utvärderas under 2021.   

 
Inriktningar 2021 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg i enlighet med Västra Götalandsregionens 

Målbild Tåg 2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i 

enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras andra 

halvåret 2023. 

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket. 
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Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 

ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 

ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

För 2021 föreslås ingen höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt boende föreslås 

vara oförändrade. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av  bilaga.  

 

 

Antal resor(tusental) Plan 
2020 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Sjukresor Oför 133 124 

Färdtjänstresor Oför 536 568 

Närtrafik Oför 23 23 

Totalt antal serviceresor Oför 692 715 

 

Resursförstärkning 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men 

också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av 

kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår. 

Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2020 resursförstärkningar på ca  150 miljoner 

kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis trafikutbyggnad, 

marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv.  

 

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

 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål 
 Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Andel nöjda kvinnor 
och män-index (NKI)l 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik       

- alla länsbor  55 % 52%   50 % 

- resenärer  65 % 63%   59 % 

- prisvärdhet  50 % 44%   42 %   

Serviceresor ANBARO 85 % 81 %   79 %  
 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

 nytt mått   

 

Perspektiv process produktion 

Strategiskt mål: 
 Kostnadseffektiv upphandling, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende – avtal, Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Antal resor 
 

Biljettsystem 
 

Resande 22,7 
miljoner totalt* 

 

22,6 miljoner  
 

 22,1miljoner  
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Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

 
 

Biljettsystem 

9,2  
 

9,2  

 
 

9,   

* för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt fördelade: 

  År   Miljoner resor  

  2020: 22,1 

  2021: 22,7 

  2022: 23,3 

  2023: 23,8 

  2024: 24,4 

  2025: 25,0 

 

Perspektiv Ekonomi 

Strategiskt mål: 
 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag, prisvärdhet, tillförlitlighet 

 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2021 Resultat 2018 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  

 

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

+0,6miljoner kr   
 

 

17:15 kr   
 
 

61 %     

-7,3 miljoner kr   
 

 

 21:38 kr   

 

 

61 %    
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka.  
 
 

Perspektiv: Medborgare  

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt 

individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med 

mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas 

likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data 

med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som 

socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för 2021 kommer, i de fall de är individbaserade, 

att redovisas könsuppdelade i årsredovisningen. I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2021-

2025– finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en 

handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s 

hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete.  

 

 

 

Jämställdhet 
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser 

samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige 

för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 

Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om Region 

Jönköpings län är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att 

följa efter. 

 

För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige. Region 

Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 

organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag 

eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på 

sin arbetsplats.  

 

Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 

2021. Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den 

egna organisationen. Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är 

verksam. Inom området regional utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i 

riktning mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som 

kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska 

kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas. Det innefattar även ökad beredskap för att 

upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. 
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Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/civilsamhället, 

samtidigt som ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte 

harmoniserar med Region Jönköpings läns policys och riktlinjer. 

 

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och 

åtgärdas. Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd. 

 

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella 

minoriteter i Sverige. Som nationell minoritet har man en långvarig språk- och kulturgemenskap och har rätt till 

skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Lagen (2009:724) beskriver vilka rättigheter 

som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena. Sedan årsskiftet 2017/2018 är 

även Region Jönköpings län finskt förvaltningsområde och arbetar med att kartlägga behov av åtgärder och stöd, 

samt ge möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem. 

 

Barnkonventionen 
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings 

län. Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 

Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar 

jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett 

framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn 

och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på.  

 

Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention, denna blir lag 2020. Det övergripande målet 

för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, 

ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om 

barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har speciellt 

fokus på: 

 

 utbildning och fortbildning för personal  

 barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

 barn och ungas delaktighet 

 barn som anhöriga 

 återkommande barnbokslut 

 

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 

barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs 

sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län. 

Befolkningsbeskrivning 
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner. Den 31 

december 2019 hade länet 363 599 invånare, en ökning med 2 774 invånare jämfört med 2018. Under 2019 

ökande befolkningen i 10 av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 19 337 

personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 445 

personer, den östra länsdelen med 5 191 personer och den södra länsdelen med 3 701 personer. 

 

Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 

65 år och äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket. 

 

Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,5 år 

längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet.  

 

Av länets befolkning har 23,8 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är 

utrikes födda). Genomsnittet för riket är 25,5 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 

10,2 och 33,7 procent.  

 

I åldersgruppen 25-64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, 

mellan 10 och 22 procent. 
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Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,9 procent av befolkningen 20-64 år är sysselsatta (2018). 

Motsvarande siffra för riket är 79,5 procent. Fördelat på kön är siffran 85,1 procent för män och 80,6 procent för 

kvinnor. Motsvarande för riket är 80,8 procent för män och 78,1 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är 

förvärvsintensiteten 66,7 procent (riket 63,6 procent).  

 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,7 procent i augusti 2020) än i 

riket (9,1 procent) i åldersgruppen 16-64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 

18-24 år är siffran 10,9 procent i länet och 13,3 procent i riket (augusti 2020). Arbetslösheten har ökat jämfört 

med föregående år. (Se figur 2 sida xx.) 

Prognos över befolkningsutvecklingen 

Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 30 000 personer, från ca 365 000 år 2020 till 

drygt ca 395 000 år 2030. 

 

Prognosen för perioden 2020-2030 innebär att: 

folkmängden ökar med ca 30 000  

antalet barn i åldrarna 0-5 år ökar med ca 500 

antalet barn i grundskoleåldern 6-15 år ökar med lite över 2000 

antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år ökar med ca 2000 

antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19-64 år) ökar med över 11 000 personer 

antalet yngre pensionärer (65-79 år) ökar med ca 700 

De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med ca 8 300. 

 

Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden (antalet 0-19 år + 65 år -/20-64 år) från 0,82 till 0,84. 

 

 

Figur 2: Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den registrerade 

arbetskraften 18–24 år 

 
 

Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2019 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2020. 

Befolkningens hälsa 

För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs 

kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både 

män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst 

kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen). 

 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya 

nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det nya målet har åtta målområden. 
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Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 

Utgångspunkt tas även i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är 

hämtade från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt och fetma bland 

länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner samt statistik som ligger till grund för diagrammen. I 

bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras också hälsotal uppdelat på kön, åldersgrupper samt 

socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också i 

bilagan XX. 

 

Perspektiv: Process och produktion 
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi 

fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och 

arbetssätt. För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

 

Bilden Region Jönköpings län som system (figur x, sida xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. 

I mitten beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för 

invånarna. Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns 

processer som behövs för att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är 

inte självklar; verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för 

stödprocesserna beskrivs nedan. 
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Mål och tillitsbaserad styrning 
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning 

och medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild 

och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större 

ansvar. 

 

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av 

medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på 

fullmäktige- och nämndnivå. 

 

Processorientering 
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga 

förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer 

och tydliga mål. Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att 

göra den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar 

och upprepade PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt 

närmare målet.  
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Figur 4 Mål, mätningar och PGSA-cykler 

 
 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi 

målen och därmed visionen.  

 

Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga resultat 

krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 

förbättra för såväl externa som interna kunder som processen är till för. Att arbeta processorienterat med ständiga 

förbättringar ställer krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändringsledning samt 

att de medarbetare som berörs är involverade i processen i alla led. 

 

För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process 

spänner många gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör 

PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential 

förrän den också genomförts på andra ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för 

länsövergripande processförbättring och spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med 

omvärlden vad gäller nöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

 

Digitalisering 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i landet 

bör arbeta med digitalisering finns beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, regional nivå 

samt för Region Jönköpings län som organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa och sjukvård i 

denna budget.  

 

Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som 

ger snabb och sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte 

rekrytera så många som behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför 

ålder på den svenska arbetsmarknaden. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner 

möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. 

För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid. 

(Källa: Strategi för utveckling i en digital tid, SKR) 

 

Region Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket 

offensivt mål eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den 

digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat 

område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Källa: Digitaliseringsstrategi Region 

Jönköpings län antagen av Regionfullmäktige 
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Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, 

medarbetares, chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet 

till dialog för invånarna, samnyttjande och samarbete med andra aktörer, verka för standardiserade lösningar, 

förändringsledning (ledarskap) i organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, 

digital kompetens hos medarbetare och chefer, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra 

aktörer.  

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns 

strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. 

 

God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbetspartners och 

andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och tillgänglig och 

Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra målgrupper ska vi 

hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. 

 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och involverar medarbetarna. Alla 

medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för verksamheten, men 

också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

 

Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län. 

 

Risk och säkerhet 
Region Jönköpings läns risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under planperioden. 

 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 

informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare och patienter. 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv ställer höga krav på informationssäkerheten. En 

robust IT-infrastruktur är den grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och 

säkert sätt. 

 

Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling, det präglar målen i vårt program för hållbar 

utveckling 2020–2025. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens och framtidens generationer. 

Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och utjämna orättvisa 

livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.  

 

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. 

 

Program för hållbar utveckling 
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 ska vara hållbar måste vi uppnå 

hållbarhet inom alla tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste 

också hela tiden samverka och förhålla sig till varandra. 

 

Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill säga att 

skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara 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.  
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv med god hälsa, 

utan orättfärdiga hälsoskillnader. 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 
För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” har fyra framgångsfaktorer identifierats: 

 Vi är till för alla 

 Vi är klimatsmarta  

 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

 Vi använder våra resurser klokt  

Framgångsfaktorerna täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån dessa har vi definierat mål och 

prioriterade åtgärder.  

 

Mål och prioriterade åtgärder 
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att 

verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling.  

 

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har en betydande 

möjlighet att skapa en hållbar utveckling: 

 i den egna verksamheten, 

 som samhällsaktör,  

 finansiär och som  

 delägare i bolag.  

 

Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är särskilt resurskrävande. Övrigt åtgärdsarbete bedrivs inom ramen 

för ordinarie verksamhetsplanering och via genomförandeplanen. 

 

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, detta säkerställs genom att delmål, 

aktiviteter samt mätetal läggs ut i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. Hållbarhetsprogrammet omfattar 

våra helägda bolag. Vi ska verka för att de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt 

hållbarhetsprogram. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i 

service och processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och 

engagerade i, ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges 

förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och 

ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse 

och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare 

delar i förbättringsarbetet.  

 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala 

förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande 

ledningssystemet arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 
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Lärande och innovation 
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:  

lärande är nyckeln till utveckling och förbättring 

förbättring går på bredden och djupet 

förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare 

genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster. 

 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att  

behålla det som fungerar bra i nuet och säkrades uthållighet 

förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar 

finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

 
Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 

färdigheter och teamsituationer kring patienten.  

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver.  

Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, 

sydöstra sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och 

utbildningsanordnare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna.  

Samarbete pågår inom en rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat är Jönköping en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans med kommunerna 

kring vård- och omsorgscollege, och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera högskolor kring både 

grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor.  

 

Ständiga förbättringar – kraftsamling 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för 

attraktivitet och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till 

lägre kostnader. Detta är en del av ständiga förbättringar. 

 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela verksamheten. 

Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård. Utgångspunkten 

för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya 

arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård 

liksom Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är viktiga delar i planerna.  

 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska 

utvecklingen under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger 

dock lägre än riksgenomsnittet jämfört med andra regioner.  

 

Perspektiv: Medarbetare 

Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med 

högsta kvalitet. För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är 

en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att 

behålla viktig kompetens.  

 

Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I 

arbetet med ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till 

delaktighet och inflytande från medarbetare 

Utgångspunkter i siffror 
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 750 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 94 procent är 

tillsvidareanställda och 6 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 timavlönade årsarbetare. 

Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 84 procent och medelåldern bland medarbetarna är 46,2 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren. 

 

Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i 

en period med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 har dock sjukfrånvaron hittills varit betydligt högre än vad 
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som förväntats. Det är kopplat till pandemin och de striktare rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. 

Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i jämförelse med andra regioner något under riksgenomsnittet.  

 

 
Figur x: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. 

 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har 

påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med ca 8 procent. Läkare har ökat med 8 procent och 

sjuksköterskor har ökat med 6 procent. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och istället har en 

ökning skett de senaste åren. I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 160 sjuksköterskor, 85 läkare och 30 

undersköterskor. Även gruppen ledning och administration har ökat ca 230 årsarbetare till följd av de nya 

verksamheter och uppdrag som tillkommit i samband med regionbildningen.  

 

Fördelning och utveckling inom sju av regionens stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av Figur xx, 

sidan xx, utveckling av månadsavlönade årsarbetare.  

 
 
Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare per den sista december respektive år.  
 

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns 

bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden.  

Nationella prognoser visar att tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. 

Inom vissa yrkesgrupper finns också utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög 

personalomsättning. 

 

Under 2019 var personalomsättningen 8,6 procent; 870 medarbetare slutade sin anställning varav 270 gick i 

pension. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018. Under samma period 

tillsvidareanställdes 990 medarbetare.  Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper.  
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Figur x: Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2019. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar 

snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl 

överens med utvecklingen nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 

förhållande till de krav som den totala befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra 

insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten.  

 

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en central strategi för att attrahera nya och engagera befintliga medarbetare. 

Arbetet sker inifrån och ut genom att en positiv kultur skapar stolta medarbetare och goda ambassadörer. Genom 

ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare och en framgångsrik region. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla 

arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Regionens 

kompetensförsörjningsprocess ger förutsättningarna för arbetet. 

Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens 

behov, 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.  

 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga 

arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation. 

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande. En 

förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 

utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs 

samt kunskap om hur resultat ska uppnås. Inom regionen arbetar vi med samverkan med medarbetare och 

fackliga organisationer genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Samverkansavtal, 

medarbetarpolicy och våra grundläggande värderingar ger förutsättningar. 

 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att 

tydliggöra karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig 

själva och verksamheten. 

 

En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt 

vara en attraktiv arbetsgivare. Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till 

bra arbetsprestationer. Varje medarbetare ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att utvecklas 

i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina arbetsresultat. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning 

i Region Jönköpings län ger förutsättningarna för arbetet.   

Hälsa och likabehandling 
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Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, 

handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och 

förebygga ohälsa och olycksfall.  

 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig 

arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska 

få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.  

 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. 

Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med olika bakgrund, 

färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter. I programmet utvecklas 

arbetsgivarens arbete med åtgärder för lika möjligheter och rättigheter. 

Öppna, engagerade och kunniga chefer och ledare 
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen, utifrån vår chefspolicy, verka för verksamhetens resultat 

och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå 

uppsatta mål.  

 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar 

kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska 

förbättringsarbetet. Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledarskap som ger utrymme att i dialog och 

nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef.  

Prioriterade uppdrag under planperioden är  
Med bred förankring hos medarbetare, politik och tjänstemän arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” där vi som 

arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.  

Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade 

lönestrukturen och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning.  

Fortsätta arbetet med att bygga upp en intern bemanningsenhet för sjuksköterskor 

Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett 

hållbart chefskap  

 

Systemmätetal Mätmetod Periodicitet Mätnvivå Mål 2021 Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Attraktiv arbetsgivare Trustcruit 
CNPS 

Tertial RJL Region Jönköpings län 
ska vara Sveriges mest 
attraktiva offentliga 
arbetsgivare. 

Ny  

Personalhälsa Heroma Tertial RJL/VO Sjukfrånvaron ska vara 
låg och skillnaden i 
sjukfrånvaro mellan män 
och kvinnor ska minska. 
(från 
Hållbarhetsprogrammet) 

4,9 % 5,1 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

Inom perspektiv medarbetare finns ytterligare uppföljningsmått som inte är systemmätetal. 

Perspektiv: Ekonomi 
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv 

(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig 

finansiering). 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. 

För en bra styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl 
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planering som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås 

genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en hög produktivitet (se figur 5, sida 19). 

 

 

Finansiellt mål 
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att 

ställa krav på finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård 

med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter. 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna 

medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras 

genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl 

konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden 

gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. 

 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och 

investeringsutgifter  

finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader 

avseende pensionsskulden 

det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015-2025. 

 

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 

procent, finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0-2 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag/kommunal utjämning. 

 

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att 

investeringsutgifterna ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den 

kommunala redovisningslagen så att finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att 

orealiserade värdeuppgångar och värdenedgångar på finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets 

resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i förhållande till budget beroende på att orealiserade 

värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region 

Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är scenariot för perioden 2015-2025 beräknat 

utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar. På så vis får finansnettot ingen 

påverkan på det finansiella målet.  

 

Pensionsskuld 
Den 31 december 2019 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,0 miljarder kronor. 

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de 

samlade finansiella tillgångarna på 7,4 miljarder kronor (marknadsvärde 191231) beräknas över tid täcka 

kostnaden för att värdesäkra pensionsåtagandet. Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt 

redan 2021, genom justering av diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. 

Kostnaden för den förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på 
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att prognosen för inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 

2023. 

 

Finansiella förutsättningar 
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på: 

 

 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket  

 samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag  

 statens transfereringar  

 avgiftsnivåer  

 skattesats 

 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning augusti 2020 av samhällsekonomin 

SKR bedömer utsikterna för BNP och sysselsättning för helåret 2020 bli svagare, jämfört med SKR:s 

bedömningar våren 2020. Samtidigt som SKR skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock 

skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad SKR 

beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl 

konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är ändå ovissa, med anledning av covid-19.  

 

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats i Sverige, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under 

månaderna mars, april och maj. SKR bedömer att botten tycks vara passerad och aktiviteten i den svenska 

ekonomin förväntas nu stiga. SKR räknar med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. 

Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. SKR:s BNP-estimat för 

2020 landar nu på -4,9 procent.  

 

SKR beskriver arbetsmarknaden som svag och bedömningen är att nedgången för antalet sysselsatta timmar 

minskar med 5,5 procent både första och andra kvartalet 2019 enligt nationalräkenskaperna. SKR:s kalkyl pekar 

på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 

procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. SKR antar i sitt scenario att 

lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således 

bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det 

vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen.  

 
För 2020 räknar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 

timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar 

ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre 

förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, 

framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av 

covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar hösten 2020, och att antalet arbetade timmar börjar 

återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 trots att SKR utgår från att inga 

permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att indexeringen av 

pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala ersättningar minskar när 

”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta 

år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.  

 
I SKR:s scenario för 2022–2023 innebär vägen till konjunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 

stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig 

takt. 

Generella statsbidrag och utjämning   
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och 

bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 
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länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning 

omfattar: 

 

Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent) 

Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, kollektivtrafik, 

strukturella löneskillnader) 

Regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering). 

 

Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i 

generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom 

regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende flyktingbaserat stöd. 

Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas i tabellen XX. Från och med 2021 ingår hela denna 

anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten och fördelas efter invånare. För Region 

Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor. 

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i 

regleringsavgiften/bidraget. 

 

Tabell 2 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 
Tabellen uppdateras senare 

miljoner kronor 
Utfall 

2018 

Prognos 

2019 

Budget 

2020 
Plan 2021 

Plan 

2022 

Inkomstutjämning 1 683 1 736 1 788 1 843 1 912 

Kostnadsutjämning -325 -339 -358 -364 -375 

Regleringsavgift/bidrag 1) -108 -69,7 -72 -76 -122 

Läkemedelsbidrag 945 998,5 1 049 1 101 1 156 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler 

resp inv. 
65,3 44 26 0 0 

Summa 2 260 2 370 2 433 2 504 2 571 

 
 

Statsbidrag för läkemedel 
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för 

kostnaden för läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som är baserad på 

befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är 

ojämnt fördelade mellan regionerna, finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för 

läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel beräknas 

för 2021 uppgå till 1 150 miljoner kronor (tabell X, sida XX). 

 

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. I 

överenskommelsen regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska 

återredovisas.  

 

De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag 

tillkom 2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och 

dessa finns inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det 

arbete som påbörjades under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019 och 2020 kommer att fortgå 

även under 2021. De överenskommelser som tecknas inför 2021 kan dock innebära att vissa justeringar kan 

behöva göras. 

 

I 2021 års budget finns intäkt om 389 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo 

fördelats som permanenta förstärkningar till verksamheten. 

Regionskatten 
Region Jönköpings läns utdebitering 2021 är 11,76 kronor.(beslut fattas i oktober) Om hänsyn tas till regionernas 

olika kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade skattesatsen), var 

justerade skattesats 2020 för Region Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket. 
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En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar 

nivå. 

Tabell 4 Genomförda skatteförändringar sedan 2011 
År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med mera 0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

 Höjd utdebitering 0,40  

2013 Skatteväxling av hemsjukvård -0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 

Finansiella intäkter/kostnader 
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021-2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket 

motsvarar cirka 340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 

miljarder kronor och beräknas öka till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av 

pensionsskulden beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 

300 miljoner kronor. 

FINANSIELL BEDÖMNING 2021–2023 
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid 

uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande 

resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande 

förutsättningar:  

Verksamhetens nettokostnad för 2021-2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKL bedömd pris- 

och löneförändring.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 2020. 

Oförändrad skattesats 2021 11,76 ( beslutas okt) 

Utgiftsramar för 2021-2023 har utökats vilket redovisas i tabell x, sida xx. 

 

Investeringar Uppdateras senare 
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. 

Högkonjunkturen och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent 

av den beräknade investeringskalkylen under 2020 och 2021, resterande år beräknas de till 100 procent av 

investeringskalkylen.  

 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringsnivå och därmed egenfinansiering saknas utrymme för 

utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya investeringar kommer att vara nödvändig såväl under 

planperioden 2020-2022 som resterande år i perioden för det finansiella målet om egenfinansiering, 2015-2025.  

 

Inom ramen för målet om egenfinansieringsperioden 2015-2025 (tabell x, sida xx) hanteras de investeringar som 

avser köp av tåg som tidigare leasats (2019) samt byggnation av tågdepå (2021, 2022) utanför målet om 

egenfinansiering. För resterande period innebär det att investeringsnivån inte får överstiga 750 miljoner kronor år 

2023, 470 miljoner kronor år 2024 och 440 miljoner kronor år 2025. Skulle investeringsbehovet överstiga nivån 

något år krävs särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras. 

 

Inom ramen för egenfinansiering ingår även medfinansiering av Y:et, beslutet i fullmäktige 2017. 

När genomförandeavtal tecknas kommer överenskommet belopp belasta resultatet. 
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Finansiell utblick mot 2030 
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som 

de behov som den demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att 

klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat 

kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill säga en volymökning.  

 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning 

för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 

invånare år 2030, en ökning med nästan 30 000 invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de 

åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 

20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket.  

 

Staten, kommuner och regioner påverkas på olika sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att 

konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en 

långtidsprognos tagits fram.  

 

Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån befolkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur 

dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en 

framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, 

det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. 

 

Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur 

skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts 

för att skapa en komplett kalkyl.  

 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den 

demografiska utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i 

verksamheten som gör att Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och 

regional utveckling till ett större invånarantal. En av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en 

omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att mera stödja invånarna i hälsofrämjande 

insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av hälso- och sjukvård. Arbetet med 

den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en god tillväxt i länets 

skatteunderlag.  

 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är 

sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring. 

 

Tabell 5 Förändring jämfört med Budget 2019 Uppdateras senare 
 
 

 

 

Tabell 6 Egenfinansiering av investeringar 2015-2025 Uppdateras senare 

STRATEGISKT MÅL  
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser regionstyrelsens budgetanslag  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2021 Resultat 2020 Resultat 2019 

Ekonomi i balans  Ekonomisystem  Inte överstiga budget     
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2021  

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Beräkning av verksamhetens 

nettokostnad 
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2020 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Utgiftsförändringar i budgeten för 2021 finns 

specificerade i tabell x, sida xx. 

Generella och riktade statsbidrag 
Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. 

I budget 2021 har de riktade statsbidrag inom hälso- 

och sjukvården som är knutna till 

överenskommelser mellan SKR och staten räknats 

in. 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR - 
UTGIFTSOMRÅDEN 
Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 

att fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2021. Regionfullmäktige anvisar 

budget på nämndnivå med fördelning på 

utgiftsramar enligt tabell xx, sida xx. 

Förändring av utgiftsramar, 

oförutsedda utgifter med mera 
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2021. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

med mera uppgår till xx miljoner kronor.  

 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 

anvisas för ökade lokalkostnader i 

anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 

fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 

kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 

till följd av större inventarieinvestering. 

Finansiering sker med utrymme för ökade 

avskrivningskostnader. 

Uppföljning 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-

rapporter från förvaltningen löpande följa 

verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti 

ska regionstyrelsen till regionfullmäktige 

återrapportera en delårsrapport med 

sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot 

de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 

helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen 

lämna årsredovisning till regionfullmäktige. 

 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 

återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 

fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 

uppdrag och utökningsramar. 

 

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa 

övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd 

med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, 

oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i 

samband med att delårsrapport per april respektive 

augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka 

åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i 

syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Med låg 

måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal 

som vid mätningen visar rött, det vill säga inte är 

uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför 

dess behandling av delårsrapporten. Nämndens 

ordförande redogör även muntligen vid styrelsens 

sammanträde för åtgärderna. 
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Budget 2021 per nämnd och utgiftsområde enligt VI 2000, mnkr 
Ny tabell  Uppdaterad senare 
 

 

 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Budget för egna verksamhetsområden 
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i januari 2021 

fastställa budget per verksamhetsområde.(Normalt 

fattas beslutet i december.)  

 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa 

en budget för de delar av styrelsens och nämndens 

utgiftsramar som inte fördelats till 

verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar 

för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 

vilka verksamhetsuppdrag och budget 

konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen 

regi 

Ersättningsformer 
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några 

verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av 

andra ersättningsformer. Regionstyrelse och 

nämnder har att tillämpa följande former för 

fördelning av budget till verksamhetsområden (se 

tabell xx sida xx). 

 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

Anslag Annan ersättning 

Hälso- och sjukvård 

 

 
Vårdcentralerna Bra Liv  Primärvård som ingår i vårdval ersätts enligt 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

Budgetram för psykiatri 

Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi). 

Intäkter från köpande enheter 

Folktandvården Budgetram för vissa delar av  
specialisttandvården: 

 tandvård som inte kan finansieras 

 genom intäkter från patient och 

 försäkring. 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare 

 med flera. 

 

Budgetram för vissa delar av allmän- 

tandvården: Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker 

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den statliga 
tandvårds-försäkringen. 

 

Barntandvårdspeng enligt fastställd 

nivå. 

 

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 

tandläkare och tandhygienister. 

Medicinsk vård Budgetram  

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget ögonläkarmottagning 
och de båda tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Regional utveckling   

Utbildning och kultur Budgetram  

Länstrafiken Budgetram  

Övrigt   
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Politisk verksamhet Budgetram  

Interna 
serviceverksamheter: 
IT-centrum, 
verksamhetsnära 
funktion, 
Verksamhetsstöd och 
service 

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter 
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För de verksamhetsområden som har intäkter från 

köpande enheter regleras prissättningen enligt 

fullmäktiges inriktning för stöd- och 

serviceverksamheter. 

 

Resultatbalansering 
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 

budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 

resultatsaldo. Samma princip gäller för de 

intäktsfinansierade serviceverksamheterna. 

 

För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

på verksamhetsområdesnivå i samband med 

behandling av årsredovisning 2020. För 

Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets 

nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande 

år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband 

med behandling av årsredovisning 2020. Om ett 

verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 

negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 

för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 

fastställs av respektive nämnd och delges 

regionstyrelsen. 

 

Tandvård 
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 

mycket från TLV:s (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 

inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 

den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 

förutsätter att prissättningen baseras på 

självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2021 med 

i genomsnitt xx procent. (2020: 1,7 procent).  

 

I självkostnaden för Folktandvården ska av 

konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 

kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 

mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 

tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 

2021 är denna beräknad till xx miljoner kronor 

(2020: 21,1 miljoner kronor). 

 

Vuxentandvårdens utgiftsram på xx miljoner kronor 

(2020: 12,6 miljoner kronor) avser kostnader för 

läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader 

som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt 

ersättning för Folktandvården för vuxentandvårdens 

underskott vid tre underskottskliniker. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 

differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 

varierar i länet. Utgiftsramen för 

barntandvårdspengen 2021 uppgår till xxx miljoner 

kronor varav xx miljoner av dessa avser 

högkostnadsskydd barntandvård. Antalet 3-23-

åringar beräknas 2021 uppgå till xxxxx personer 

vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på 

xxxx kronor.  

 

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 

barnhälsovård, förskola, grundskola och 

gymnasium ges en särskild ersättning på xx 

miljoner kronor (2020: 11,2 miljoner kronor).  

 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 

folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på xx miljoner 

kronor (2020: 5,4 miljoner kronor) för 

Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 

avseende utbildningsansvar, läkemedel, 

tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 

för underskottskliniker. 

 

Total utgiftsram barntandvård 2021: xxx miljoner 

kronor. 

 

Tandvård för personer med särskilda behov har 

2021 en budget på xxx miljoner kronor (2019: 33,3 

miljoner kronor). 

 

Specialisttandvårdens budget 2021 är xxx miljoner 

kronor (2020: 116,9 miljoner kronor). 

 

Det finns ett ersättningssystem för 

specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 

därtill kopplad ersättning för områdena: 

tandvård som inte kan finansieras genom intäkter 

från patient och försäkring 

forskning och utveckling 

utbildning av specialisttandläkare med flera 

INVESTERINGAR 

Beslut och genomförande 
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 

investeringsram och budget utifrån målet om 

egenfinansiering över en period om 10 år. Den 

beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 

inventarier. 

 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 

där första året är en fastställd investeringsram och 

budget och år två till fem är en plan. 

Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda 

investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 

lokaler. 

 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 

genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har 

att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av 

investeringar, tillse att investeringar som beslutas 

ryms inom beslutad investeringsram och budget 

samt beakta hur dessa påverkar kommande års 

investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska 
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ges möjlighet att yttra sig innan regionstyrelsen 

fattar beslut om genomförande av en investering. 

Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 

hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras.  

Inventarier 
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 

ospecificerade investeringar och specificerade 

investeringar. Beslut om specificerade investeringar 

ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om 

ospecificerade investeringar fattas i verksamheten. 

 

Ospecificerad investering 
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering 
> 2 miljoner kronor 

 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om 

förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för 

ospecificerade investeringar fördelas inom 

förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer 
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 

Befintlig standard betraktas som 

fastighetsunderhåll. 

 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 

åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 

prestanda betraktas som investering. Begränsade 

utgifter (lägre än 0,6 miljoner kronor) ska 

direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 

miljoner kronor fattas av regionstyrelsen. 

 

Uppföljning 
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 

2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 

från förvaltningen. För investeringar över 5 

miljoner kronor ska Regionstyrelsen till 

regionfullmäktige upprätta en särskild 

slutredovisning. I slutredovisningen görs en 

avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

 

Tabell 23 Investeringsbudget 2021 och plan 2022–2025 
Ny tabell in här 
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AVGIFTER OCH PRISER 
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor till Budget 

med verksamhetsplan 2021. Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på Region 

Jönköping läns webbplatser. Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas 

regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och 

folktandvård kan fattas av respektive nämnd.  

 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till beslut om budget 2021: 

patientavgifter i hälso- och sjukvården 

tandvårdstaxa folktandvården 

egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 

regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 

kollektivtrafikpriser 

regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst 

principer för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
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STÖD OCH SERVICE 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet.  
 
Det är prioriterat att utveckla upphandlingsarbetet så att medborgarna får ut så mycket som möjligt för 
den gemensamma finansieringen. I allt väsentligt skall regionen där det är lämpligt sköta sin 
verksamhet i egen regi. Serviceområden så som städ, kök med mera blir oftast bäst och billigast när 
det sker inom den egna organisationen. 
 

INRIKTNING 
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer av stöd- och 

servicefunktioner: 

 

 Upphandling samt utrustningsprojektering 

 Materialförsörjning 

 Läkemedelsförsörjning 

 Transporter 

 Administrativ service 

 Information och kommunikation 

 Hjälpmedelsservice 

 IT 

 Vårdnära service 

 Lokaler 

 Medicinteknisk service 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Sjukvårdsrådgivning 1177 

 Kontaktcenter 

 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till 

utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling av välfärden krävs att dessa 

verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.  

 

Vårdnära service 
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade 

kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är patientnära städning, 

måltidshantering, förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet 

för rätt använd kompetens.  

 

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens och 

medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av långtgående 

krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med 

grund i vårt program för Hållbar utveckling. Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och 

innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet 

utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. 

Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som 

produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt. 

 

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den 

idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på 

kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även 
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underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad 

verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant. 

 

 

Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster baseras på: 

offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

effektiva inköp 

en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

en rättssäker offentlig upphandling 

en upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

 

En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom 

bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i 

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 

inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat 

produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till 

betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så 

stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig upphandling 

ska främjas.  

 

Måltidsverksamhet 
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 

hållbara förhållanden. Region Jönköpings län har under 2020 tagit fram en måltidspolicy som ska användas i den 

egna verksamheten och vid arrangemang som utbildningar och konferenser. Förändring av matproduktionen med 

pastörisering skall nogsamt följas och eventuella justeringar görs för att maten skall hålla så hög kvalitet som 

möjligt. 

 

Lokalförsörjning 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska 

kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 

Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. 

Genom samverkan med andra regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens 

arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 

kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. 

Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen på energisparåtgärder 

fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är 

en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. 

 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. De senaste god vård. 

 

IT 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är 

avgörande för att kunna möta de för väntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och 

moderna arbetssätt och servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå 

standardiserade arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla med våra 

resurser.  

 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta 

integrationen mellan system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer och 

system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård, 

oavsett vem som utför vården, och att aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med 

Region Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 

verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden. 

 

 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 218  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård 2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget och verksamhetsplan för 2020 beslut 
om att en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av 
ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som 
kommer krävas utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 

2020-2030 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-10-13 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-01-21 
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Jimmy Ekström (L), Mikael Ekvall (V),  
Thomas Bäuml (M) samt Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen enhälligt bifallit föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 184  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Ger regionledningskontoret i uppdrag att genomföra en språklig 
granskning och korrigering av underlaget, 

2. Föreslår därefter regionfullmäktige godkänna föreliggande 
Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 
2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget och verksamhetsplan för 2020 beslut 
om att en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av 
ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som 
kommer krävas utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 

2020-2030 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-10-13 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-01-21 
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att en språklig granskning och korrigering av 
underlaget görs innan slutligt beslut fattas i regionfullmäktige.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2



MISSIV 1(1) 

 2020-11-16 RJL 2019/170 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Missiv – Plan för att möta framtidens 
hälso- och sjukvård  
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna föreliggande Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- 
och sjukvård 2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget och verksamhetsplan för 2020 beslut om att 
en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 

Information i ärendet 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett 
större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. Planen för 
framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som kommer krävas 
utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030 

Beslut skickas till 
Region Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson   
Hälso- och sjukvårdsstrateg 



 
 
 

 
 
TILLSAMMANS MÖTER VI 
FRAMTIDENS BEHOV AV 
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Innehåll 
 
 

Inledning s.2 
Arbetet för att tillsammans möta framtidens behov av hälso- och sjukvård s.5 

  
 Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region 
  

s.7 

Planen för att tillsammans möta framtidens behov av hälso- och sjukvård s.11 
Strategi 1 s.13 
Strategi 2 s.15 
Strategi 3 s.17 
Strategi 4 s.19 
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Strategi 6 s.23 

  
Framtagande av planen - mötesplatser och arbetssätt s.25 
  
  

 

  



 
 
 

Gemensam viljeinriktning formar 
framtidens hälso- och sjukvård  

Vi har bestämt oss över partigränserna att arbeta tillsammans med skapandet av detta 
framtidsdokument och via våra gemensamma visioner visa vägen till hur vi tillsammans 
kan möta framtidens behov av hälso-och sjukvård. Målet vi utgått ifrån är bästa möjliga 
hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård uttryckt som ”jag får den vård jag 
behöver när jag behöver den och på det sätt jag behöver”. 
 
Utvecklingen av hälso- och sjukvården fortsätter, en utveckling som innebär att arbeta än 
mer förebyggande och hälsofrämjande med invånaren i centrum i sömlös samverkan 
mellan olika vårdaktörer. Fortsatt digitalisering och användning av ny teknik och processer 
frigör och skapar resurser för nya satsningar med en ekonomi i balans.  
 
Planens struktur har utarbetats via Nämnden för folkhälsa och sjukvård där dialogmöten 
har genomförts med regionpolitiker, kommunpolitiker, patientföreningar, 
tjänstemannaledning, fackliga representanter, internationellt besök med flera. En 
parlamentarisk politisk grupp har processat innehållet för att erhålla en gemensam 
framtidsplan, där samtliga partier i regionfullmäktige står bakom innehållet, med 
förhoppningen att viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan 
består av många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i sex strategier 
som tar sin utgångspunkt i värdet de ska skapa för dem vi är till för: länsinvånarna.  
Varje strategi beskrivs med koppling till definitionen av Nära vård, identifierade 
kunskapsområden, aktuella utvecklingsområden samt mätområden. Strategierna visar 
övergripande riktning för ett långsiktigt arbete. Varje strategis utvecklingsområden 
uppdateras kontinuerligt, mätområdena arbetas fram löpande.  Framtidsdokumentets 
viljeinriktning konkretiseras genom budget med flerårsplan och planen utvärderas minst 
en gång per mandatperiod.  
 
Den parlamentariska gruppen betonar vikten av ökad samverkan med länets kommuner.  
Vår ambition är att detta framtidsdokument framöver utvecklas till en regional hälso- och 
sjukvårdsstrategi, där kommunernas hälso- och sjukvård inkluderas i gemensamma 
strategier kring hur vi tillsammans möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. 
Med stort politiskt engagemang vill vi fortsätta bevara goda resultat idag och samtidigt 
skapa förutsättningar för ett fortsatt hälso- sjukvårdssystem i världsklass! 
 
Planen är antagen under Regionfullmäktiges sammanträde den 1 december 2020. 
Undertecknad av samtliga partier inom den parlamentariska gruppen: 
 
Rachel De Basso Thomas Bäuml  Martin Nedergaard-Hansen 
Socialdemokraterna Moderaterna   Bevara akutsjukhusen 

 
 

Helena Elmqvist  Peter Iveroth   Helena Stålhammar 
Sverigedemokraterna  Kristdemokraterna  Centerpartiet 
 
Mikael Ekvall   Jimmy Ekström  Sibylla Jämting 
Vänsterpartiet   Liberalerna   Miljöpartiet 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

Tillsammans formar vi framtiden 
Genom kvalitet som strategi, grundläggande värderingar och gemensamt utveck- 
lingsarbete är vår filosofi att tillsammans – invånare, patienter, medarbetare, kom- 
muner och civilsamhälle – åstadkomma bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 
Samhällsutvecklingen, den medicinsk utveckling och inte minst den tekniska 
utvecklingen, går så snabbt att det omöjligt går att veta hur den kommer påverka 
människors beteende, på såväl kort som lång sikt. I takt med förändrade 
förutsättningar uppstår också nya förväntningar och behov. I denna komplexa värld 
är inte vägen linjär, utan formas i ”den levda verkligheten” där delar bygger helhet 
och systematik och innovation går hand i hand. Förmågan att leva i ständig 
förändring och öka omställningshastighet utifrån uttalade och outtalade behov blir 
avgörande för att fortsätta uppnå goda resultat. 

 
För att lyckas med detta behövs visioner och mål för att visa riktning, strategiska 
beslut som möter de utmaningar och möjligheter som ligger framför, samt ett sys- 
tem som agerar säkert och snabbt på förändringar både internt och externt. Detta 
aktualiserades och förstärktes under våren 2020, då coronapandemin bröt ut och 
hastigt förändrade hela världen, vilket tvingade fram nya arbetssätt och utmanade 
hastighet till omställning. Inom flera områden genomfördes förändringar på några 
veckor som annars hade förväntats ta flera år. 

 
”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” ger stöd för vägval 
och genomförandekraft att omsätta viljeinriktningar och beslut till var dags arbete. 
Planens innehåll har växt fram genom vägledande framtidsdokument både natio- 
nellt och i Region Jönköpings län, vetenskapliga teorier och artiklar, och erfaren- 
heter från flertalet dialoger och workshops om framtidens hälso- och sjukvård på 
såväl befintliga som nya mötesplatser både regionalt, nationellt och internationellt. 

 
Tillsammans i samskapande agerar vi oss in i framtiden och utvecklar de kompe- 
tenser och den kultur på vilken framtiden byggs. 

 
 

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg 
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Arbetet för att tillsammans 
möta framtidens behov av 
hälso- och sjukvård 

 
Under de senaste decennierna har det gjorts stora 
framsteg inom den svenska hälso-och sjukvården.  Ny 
teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att 
vi idag lever längre och mår bättre. Flera sjukdomar 
som tidigare var dödliga kan i dag botas eller har 
övergått till att bli kroniska tillstånd som man kan leva 
med. Det är stora framsteg men ställer helt nya krav 
på hälso- och sjukvård.   
 
Vi behöver ställa om till en hälso- och sjukvård som är 
mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 
Hälso- och sjukvården som i första hand är utformad 
för att ta hand om akut sjuka behöver också i större 
utsträckning stödja människor som lever med kronisk 
sjukdom över lång tid.  En vård som känns nära 
oavsett vem man är eller var man bor.  
 
I framtiden kommer primärvården i ännu högre grad 
vara den naturliga vägen till vården. Patienter och 
vårdgivare utgår tillsammans från perspektivet ”Vad 
är viktigt för dig?”. Det handlar om att förändra en 
kultur, så att fler vill och får vara med att tillsammans 
skapa förutsättningar för god hälsa.  

 
För att säkra välfärden i Region Jönköpings län och 
möta utmaningarna i befolkningens framtida behov 
av hälso- och sjukvård rustar vi oss genom att 
utveckla nya arbetssätt och säkra kompetens-
försörjningen. Utifrån förutsättningar och nya insikter 
arbetar vi smart med våra resurser så att de även i 
framtiden räcker till alla.  

 
Utgångspunkter 

Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt 
med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. 
Prognosen är att folkmängden till 2030 kommer öka. 
Gruppen äldre pensionärer är den grupp som 
kommer öka mest. En stor utmaning är 
ojämlikheterna i befolkningens hälsa. Region 
Jönköpings län ska ha som mål att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och 
ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt och 
självständigt liv. Viktigt är att jobba för att hålla i och 
ytterligare förbättra hälsoläget i befolkningen. 

  

 
Region Jönköpings län har tre akutsjukhus, där den  
specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhets-
områden; medicinsk vård, kirurgisk vård, samt 
psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Länet har 42 
vårdcentraler som bedrivs utifrån ett vårdvalssystem, 
varav 32 är i egen regi. Region Jönköpings län har även 
övergripande ansvar för tandvården och bedriver 26 
folktandvårdkliniker samt specialisttandvård på tre 
orter. 

Den nära vårdens resursförstärkning syns redan från 
2019 då primärvårdens andel av totala hälso- och 
sjukvårdskostnaden ökade. Målsättningen är att 
denna omställning ska fortsätta. 

Omvärld 

I Region Jönköpings län finns många bra upp-
arbetade nationella och internationella nätverk. En 
organisation som särskilt inspirerat Region 
Jönköpings län är Alaska Southcentral Foundation 
NUKA system of care, för deras helhetssyn på 
invånarna. NUKA system lyfts som förebild även i det 
nationella arbetet med omställningen till nära vård. 
Southcentral Foundation i Alaska har ett arbetssätt 
som utgår från människors behov, förutsättningar 
och värderingar. Den personliga berättelsen där 
människan blir sedd och värdesatt är viktigast i 
processen. De har byggt ett system utifrån synsättet 
där vården får förtroendet att bidra till invånarnas 
stöd till bästa möjliga hälsa. Tillsammans med 
invånarna identifierar man behov och formar 
gemensamma överenskommelser med gemensamt 
ansvar.  

Det internationella arbetet är mycket viktigt för 
vårdens fortsatta utveckling. Vi lär oss tillsammans 
med vår omvärld. Region Jönköpings län tillåter sig 
att bli inspirerad av goda föredömen oavsett varifrån 
i världen de kommer ifrån. På samma sätt är vår 
önskan att också inspirera andra som arbetar med 
hälsa och vård i vår omvärld. 
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Att arbeta med förändringen 

För att arbeta med planen för att tillsammans möta 
framtidens hälso- och sjukvård har vi sätt för hur vi 
leder, samordnar och utvecklar vårt system. Vi har 
även funktioner för att stödja verksamheterna i 
omställningen. (Figur 1) 

Vårt angreppssätt för att göra omställningen bygger 
på Region Jönköpings läns långsiktiga inriktning 
”kvalitet som strategi”, framgångsfaktorer (framtagna 
av Swedish Institute for Quality, SIQ) och grund-
läggande värderingar (Tabell 1), teorier om sam-
skapande och ledning av komplexa system. 

Kunskap om att leda förändring i komplexa system 
(Figur 2) innebär att planen behöver vara flexibel och 
anpassas kontinuerligt. Den behöver ta tillvara många 
olika aktörers perspektiv och sammanhang samtidigt, 
där delar bygger helhet. 

 
Vi leder, samordnar och utvecklar genom: 

 
Vi stödjer verksamheten genom: 

Figur 1 Sömlöst system 

 

 

 

 

 

 

Graden av samsyn och förutsägbarhet påverkar 
hur ledning och utvecklingsarbete behöver olika 
stöd och angreppsätt utifrån vad som är enkelt, 
komplicerat och komplext (Figur 2). Ju mer 
komplext ett problem är desto mer behövs ett 
snabbrörligt arbetssätt där man tar hänsyn till 
förändringar under arbetets gång och prövar sig 
fram till en lösning. Viktigt är att börja med att finna 
samsyn kring målet, vad vill vi uppnå, och sedan 
låta hur-frågorna lösas efter hand.  

Ett modigt och tryggt ledarskap är en viktig 
framgångsfaktor för att leda i komplexa system där 
osäkerhet beroende på externa och interna 
förändringar varierar i omfattning och över tid.  

Gemensamma visioner, mål och enkla regler är 
viktiga. Mötesplatser är centrala för att främja 
delaktighet, goda relationer och samverkan. 

Invånarinflytande Beslut och ledning Omvärldsbevakning Systematiskt 
förbättringsarbete

Resultat- 
uppföljning

Resursfördelning Personalutveckling Service Kommunikation
Utveckling 
och forskning

Tabell 1 Grundläggande värderingar och SIQ:s framgångsfaktorer            Figur 2. Stacys komplexitetsdiagram



Region Jönköpings län arbetar 
för ett bra liv i en attraktiv 
region 

 
 

Målet med hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos länets invånare 
och en bättre och jämlik vård. ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag 
behöver.” 

 

Figur 3. Illustration över omställningen i strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” 
 

Vården ska vara jämlik, personcentrerad, säker, 
tillgänglig, och med kliniska resultat i toppnivå. 
Detta kräver engagerade och kompetenta 
medarbetare, samt ställer krav på att Region 
Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Tillit är 
en central del i alla relationer, såväl mellan patient 
och vårdgivare, som samverkanspartners, med-
arbetare och ledare. Vården ska finansieras 
gemensamt av alla invånare. Vi vill uppnå en 
jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med 
störst behov. Därför behöver arbete med patienter 
med stora vårdbehov eller kroniska sjukdomar 
prioriteras och det preventiva folkhälsoarbetet 
behöver systematiseras för att utjämna 
folkhälsoskillnader. 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och 
sjukvård finns behov av ett större fokus på 
verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära 
vården.  
 

 

Detta inbegriper verksamheter i hela samhället; inom 
både Region Jönköpings län, kommunerna och 
civilsamhället.   
Region Jönköpings län ska stödja det förebyggande 
arbetet. Genom att skapa förutsättningar för bättre 
hälsa, kan också resurser användas mer effektivt. 
Omställningen har påbörjats utifrån mer fokus på 
hälsofrämjande insatser, vård närmre patienten i mer 
öppen än sluten vård. Vårdcentralen är basen och 
sjukhusvård när den behövs.  
Den nära vården börjar hos individen själv, utifrån 
individens egna förmågor till egenvård. Stöd ges 
sedan utifrån behov med en stark primärvård och 
specialiserad diagnostik, behandling och vård när det 
behövs.  
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     Att möta framtiden 
Vi står inför en hälso- och sjukvård som är mer 
komplex än tidigare. Vården är mer specialiserad i 
delar och behöver samtidigt utformas och anpassas 
än mer utifrån en holistisk grundsyn med individens 
behov som utgångspunkt.  
  
För att möta framtiden behöver vi rusta oss för att 
klara av att omfamna utvecklingen som går så 
snabbt, att det blir omöjligt att förutse hur 
människors beteende kommer påverkas. Då blir det 
allt mer viktigt med mönsterspaning och förmåga att 
snabbt samla in data och göra analys utifrån hur 
människors beteende förändras och förmåga att 
snabbt agera på dessa förändringar. Invånarnas 
olika sökmönster behöver mötas av vårdens 
tjänster och kompetenser. Det är en del i utveck-
lingen av nya och förändrade arbetssätt till mer 
öppna och nära vårdformer. Gårdagens konsum-
entupplysningar är förbi, nu gäller det för alla 
branscher och organisationer inklusive hälso- och  
 

 
sjukvården, att förstå hur förväntningar på helt nya 
tjänster och enkla relationer mellan patient och 
vården utvecklas i samskapande.  

 

Vi lever i en värld som benämns fygital eller digifysisk, 
det vill säga en värld där det fysiska rummet och det 
digitala rummet är lika verkligt.  Vi blir allt mer digitala, 
artificiell intelligens (AI) och egenmonitorering kommer 
vara en självklarhet och att man kan utföra sina 
ärenden och få stöd på ett för individen enkelt och 
smidigt sätt när det passar. Det innebär att det behöver 
finnas flera tjänster för samma behov så olika 
individers behov tillgodoses. Det innebär också ökade 
förväntningar på snabb utveckling från möjligt till 
tillgängligt. Människor vill ha möjlighet till dialog och 
utifrån sina egna resurser, vilja och förmåga kunna 
påverka och vara delaktiga i utformandet av allt som 
påverkar den egna hälsan och vardagen.  

 
 

 

 
Figur 4. Förändringar i samhället innebär nya beteenden, behov och förväntningar  
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Att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälso- och 
sjukvård innebär att vården ges olika utifrån olika 
personers förutsättningar och förmåga att själva bidra. 
Det innebär att de som kan göra mer för sig själva, sin 
egen hälsa och vård gör det, vilket bidrar till bättre hälsa 
och vård samt frigör resurser till de som behöver det 
mest. 

Individers och närståendes förmåga i samverkan med 
civilsamhälle, kommun och region behöver tillvaratas, 
så att våra gemensamma resurser kan användas mer 
effektivt.  

Denna kulturförändring kommer att ske successivt över 
tid och påverkas löpande av förändringar i omvärlden 
(Figur 4). 

Nära vård 

Nära vård är en viktig del i arbetet med planen för att 
tillsammans möta framtidens behov av hälso- och 
sjukvård. Nära vård är inte en ny organisationsnivå 
eller en benämning på dagens primärvård. Nära vård 
är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och 
omsorg. Den nära vården börjar med det som patienten 
eller brukaren kan ge sig själv och med hjälp av sina 
nätverk, egenvården, samt det stöd kommuner och 
regioner kan ge för att möjliggöra detta (Figur 5). 

 

Figur 5 Individ, civilsamhälle, kommun, och region 
i samverkan 

 
Nära vård definieras som nära i geografi, tid och/eller 
relation. Geografiskt avser de fysiska lokaler som 
vården använder, invånarens egna hem och digitala 
lösningar som är mindre beroende av fysisk plats. Tid 
avser tillgänglighet att få vård vid rätt tidpunkt, av rätt 
kompetens i rätt vårdform utifrån behov, situation och 
person. Relation avser vikten av bemötande och 
kontinuitet där det angeläget att skapa trygghet hos 
invånarna och kunna ge en vård med hög kvalitet och 
smart resursnyttjande oavsett vårdform.  

 
 
 

Sverige kommuner och regioner har satt upp tre 
grundläggande principer för en god och nära vård 
som:  
 Utgår från individuella förutsättningar och 
behov 
 Bygger på relationer, är förebyggande, hälso-
främjande och proaktiv 

 Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och själv- 
ständighet, och grundas i gemensamt 
ansvarstagande och tillit. 
 
En beskrivande bild av förflyttning av utgångs-
punkter i arbetssätt för att möjliggöra omställning 
till Nära vård har tagits fram från Sveriges 
kommuner och Regioner (Figur 7).  
 
I det nationella utredningsarbetet för en god och 
nära vård har också framgångsfaktorer och hinder 
identifierats (Figur 8).  
 
Region Jönköpings län beskriver den nära vården 
som: 
• en personcentrerad vård och omsorg som 

utgår från patienten/brukarens och närståen- 
des behov och förmåga att hantera sin sjuk- 
dom. 

• skapas tillsammans mellan patient och vård- 
givare 

• arbetar preventivt och proaktivt och möter pro- 
blemen uppströms. Det vill säga att arbeta 
förebyggande för att lösa grundproblemet.   

• är det stöd kommuner, regioner och civilsam- 
hälle kan ge för att möjliggöra en personcen- 
trerad vård 

• är en kultur av tillit och samverkan, där var och 
en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för 
steget före och efter för att skapa en samman- 
hållen vårdkedja 

• har vårdcentralen som bas, och specialiserad 
sjukhusvård tillgänglig när den behövs 

• använder e-hälsans alla möjligheter att möta 
patientens behov 

• innebär att delar av den vård som idag ges i 
slutenvård kan ges i annan form nära patien- 
ten 

Med detta som grund formas arbetet för att till- 
sammans möta framtidens behov av hälso- och 
sjukvård, och med inriktning att den nära vården 
ska stå för en större del av den totala hälso- och 
sjukvården 2030. 
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Arbetet fortsätter ta sin utgångspunkt från 
individens perspektiv där Esther och hennes 
nära och kära är fiktiva personer och utifrån tre 
principer vägleds vi i arbetet (Figur 6) 

- vad är viktigt för Esther? 

- vi tar ansvar för vårt eget steg, steget före och 
steget efter 

- vi gör det tillsammans 
 

 
 
Figur 6. Esther och hennes familj. 

 
 

 
 
Figur 7 Förflyttning av utgångspunkt i arbetssätt för att möjliggöra omställning till Nära vård  

 
Figur 8. I det nationella utredningsarbetet för en god och nära vård har framgångsfaktorer och hinder identifierats.  
Dessa är en viktig del i de utvecklingsområden som det övergripande lednings- och stödsystemet arbetar med 
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Planen för att tillsammans 
möta framtidens behov av 
hälso- och sjukvård 

Mål: 
Bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård. ”Jag får den vård jag behöver 
när jag behöver den och på det sätt jag behöver.” 

Sex övergripande strategier: 
1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen 

2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård. 

3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalise- 
ring. 

4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig 
när den behövs. 

5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensutveckling  

6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 
tillsammans. 

Strategier nedbrutna till individnivå 
”Jag har enkla och effektiva kon- 
takter med vården och möjlighet 

”Jag har en överenskommelse 
med vården där det är tydligt 
vad jag gör och vad vården 
gör för mig. Jag känner mig 
trygg med att vården finns där 
när jag behöver den och jag 
vet vart jag ska vända mig för 
att få stöd.” 

att själv hantera ärenden som rör 
min hälsa. Jag har tillgång till all 
information som jag behöver om 
min vård.” 

 
”Jag känner mig trygg med 
att jag får säker och högspe- 
cialiserad vård när jag behö- 
ver det, i en välfungerande 
helhet med alla mina vårdin- 
satser.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag får den vård jag 
behöver, när jag 
behöver den, på 

det sätt jag 
behöver...” 

 

....”i samskapande 
utifrån mina resurser 
och tillsammans 
med mina när- 
stående”

”Alla som är inblandade i 
min vård vet vad jag har 
för målsättningar och ar- 
betar tillsammans med 
mig för att nå dem. Jag 
kan i större utsträckning få 
vård hemma och med stöd 
från mina sociala nätverk.”

”Jag vet vad som på- 
verkar min hälsa och 
vad jag själv, med hjälp 
av mina nätverk, kan 
göra för att må så bra 
som möjligt.”
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Strategi 1 
Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett 
samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen 

 
 
 
 

Det behövs ytterligare krafttag som mobiliserar 
invånarkraften och som underlättar hälsosamma 
val i vardagen. Hälsa kan ha flera olika perspektiv. 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) har man 
definierat hälsa enligt följande:   
Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom (WHO 1948) 
Gadamer, den tyske filosofen har definierat hälsa 
mer vardagsnära. Hälsa är att i glädje vara 
sysselsatt av sina livsuppgifter.  

Genom samverkan mellan länets kommuner, 
civilsamhälle, föreningar och Region Jönköpings 
län finns goda erfarenheter att bygga vidare på.  

En utgångspunkt inom denna strategi är att för- 
bättra samverkansarbetet utifrån behov i ålders-
grupperna barn- och unga, vuxna samt äldre. 
Koppling finns även till det nationella arbetet med 
Strategi för hälsa. 

Inom denna strategi är det viktigt att tydliggöra 
både vårdens och individens ansvar. Vi utgår från 
kunskapsområdena hälsans bestämningsfaktorer, 
centrala livsområden för jämlik hälsa, känsla av 
sammanhang, coaching, hälsokommunikation och 
beteendeförändring, samt egenkraft och sam-
skapande. 

 
Koppling till definitioner av Nära vård: 
• Arbetar preventivt och proaktivt och möter 

problemen uppströms. Det vill säga att 
arbeta förebyggande för att lösa 
grundproblemet.  

• Det stöd kommuner, regioner och civilsam- 
hälle kan ge individen för att möjliggöra 
bästa möjliga hälsa. 

• Använder e-hälsans alla möjligheter att 
möta patientens behov  

 
Exempel på utvecklingsområden som 
konkretiserar strategin: 

 Hälsa för livet – arbete med bland annat 
hälsocoaching och meny till invånare som 
innebär utvecklande av olika tjänster som 
stödjer invånare till bättre hälsa. Exempel är 
Hälsocenter och hälsosamtal.   

 Jämlik hälsa – arbete med riktade insatser 
utifrån behov tillsammans med kommuner och 
civilsamhälle 

 Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på – 
för bättre samordnade insatser inom 
strategigrupp barn och unga, äldre samt 
psykiatri och missbruk. Exempel på detta är 
samverkan i förbättringsarbete tillsammans med 
Region Jönköpings län, kommuner, 
civilsamhälle, Skottland och Cincinnati Childrens 
hospital.  

 

Exempel på mätområden: 
• Indikatorer - Strategi för hälsa 
• Självskattad hälsa och beteendeförändring 

 
Mätområden följs i separat mättavla som utvecklas över 
tid.  
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”Jag vet vad som påverkar min hälsa 
och vad jag själv, med hjälp av mina 
nätverk, kan göra för att må så bra 
som möjligt” 



 
 
 
 

Strategi 2 
Öka tryggheten genom jämlik, säker och 
personcentrerad vård 

 
 
 
 

Jämlik och personcentrerad vård handlar om att 
alla invånare ska ha förutsättningar att få en god 
och nära vård, oavsett var man bor och vem man 
är. Vården ska ha sin utgångspunkt i ett samska- 
pande tillsammans med individen för att på så sätt 
skapa en personcentrerad vård. Kontinuitet, är 
viktigt för att förenkla kontakten mellan patient och 
vården, öka tilliten och främja patientsäkerhet. För 
att skapa överblick kommer en gemensam 
överenskommelse, ett så kallat Patientkontrakt 
vara en viktig del mellan individen och vården.   
 
Utveckling av kunskap kring olika målgrupper ska 
bidra till högre grad av utveckling av olika tjänster 
som kan anpassas och nyttjas beroende på 
behov, situation och person.  
 
Inom strategin för mer jämlik och personcentrerad 
vård utgår vi från kunskapsområden samskapan- 
de, evidensbaserad vård, och patientsäkerhet. 

 
 

Koppling till definitioner av Nära vård: 
• En personcentrerad vård och omsorg som 

utgår från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att 
hantera sin sjukdom 

• Vården skapas tillsammans mellan patient 
och vårdgivare 

• En kultur av tillit och samverkan, där var 
och en tar ansvar för sitt arbete och 
underlättar för steget före och efter för att 
skapa en sammanhållen vårdkedja 

• Har vårdcentralen som bas, och 
specialiserad sjukhusvård tillgänglig när 
den behövs 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 
strategin: 
  Patientkontrakt – Region Jönköpings läns arbete 

med införande av patientkontraktets fyra delar: 
överenskommelsen, fast vårdkontakt, 
överenskommen tid och samordnad plan.  

 Trygg och säker vård och omsorg: Länsgrupp i 
samverkan Trygg och säker vård och omsorg för 
äldre arbetar med tre fokusområden: 
utskrivningsprocessen från sjukhus, samordnad 
individuell plan samt vård och omsorg när Esther är 
hemma. Gemensamt utvecklingsarbete mellan 
Region Jönköpings län, kommunerna och 
civilsamhället.  

 Riktade hälsofrämjande arbete i primärvården: 
Särskild resursförstärkning med tilläggsuppdrag inom 
primärvården 
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Exempel på mätområde: 
• Tillgänglighet

• Patientkontraktets delar – 
dokumenterad överenskommelse, 
fast vårdkontakt, överenskommen tid 
och samordnade individuella planer

• Patientdelaktighet

Mätområden följs i separat mättavla som 
utvecklas över tid.



15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag har en överens- 
kommelse med vår- 
den där det är tydligt 
vad jag gör och vad 
vården gör för mig. 
Jag känner mig trygg 
med att vården finns 
där när jag behöver 
den och jag vet vart 
jag ska vända mig för 
att få stöd.” 



 
 
 
 

Strategi 3 
Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd 
av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering 

 

 
Denna strategi handlar om att skapa förutsättning- 
ar för en enklare vardag både för patienter och 
medarbetare. I framtidens vård utvecklas olika 
personcentrerade tjänster, och digitaliseringens 
nya möjligheter blir en naturlig del i vardagsliv och 
arbete för såväl patienter som medarbetare. Detta 
syftar till tillvaratagande av allas resurser på bästa 
sätt och mesta möjliga värde. 
 
Utvecklingen av vårdinformationssystem och 
användningen av Artificiell intelligens (AI) är viktiga 
faktorer och verktyg som underlättar för 
medarbetarna, exempelvis för att kommunicera 
bättre med andra internt och externt. 

 
Kunskapsområden inom denna strategi är service- 
design, segmentering och e-hälsa och digitalise- 
ring i samskapande. 

 
Koppling till definitioner av Nära vård: 
• Använder e-hälsans alla möjligheter 

att möta patientens behov 

• Att delar av den vård som idag ges i 
slutenvård kan ges i annan form nära 
patienten 

 
 

Exempel på utvecklingsområden som 
konkretiserar strategin: 
 Mer tid till patienten: projekt för att underlätta 

administration och kommunikation med 
patienterna, samt ge kunskapsstöd till 
professionen som främjar nära vård. I detta 
ingår att utveckla dokumentationen för att 
minska dubbeldokumentation och den 
administrativa bördan på vårdpersonal 

 Digitala lösningar: utveckling av tjänster i den nära 
vården. System som ger stöd till verksamhet och 
patienter.  

 Digitalt utanförskap: utveckling av tjänster för alla 
målgrupper och behov, även icke digitala.   

 Värdeskapande vård: ett pilotprojekt med för-
bättringsarbete och forskning som handlar om att 
lära känna olika behov hos patientgrupper och hur 
vi utformar vårdtjänster utifrån dessa behov för 
ökat värde för patienter och vården. Detta sker 
med stöd av data som fångar patienternas olika 
kontaktmönster och flöden i vården, samt utifrån 
patienterna och medarbetarnas upplevelser och 
erfarenheter.  

 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
– Region Jönköpings läns arbete med införande 
av personcentrerade och sammanhållna vård-
förlopp. Följer den nationella införande strategin.  

 
 

Exempel på mätområden: 
• Forskning på värdeskapande vård 

• Användning av tjänster och digitala stöd 

• Uppföljning av personcentrerade och sam- 
manhållna vårdförlopp 

• Andel digitala vårdmöten 

• Uppföljning av vårddokumentation – 
Automatisera och minska tiden som läggs 
på icke värdeskapande administration.  

 
Mätområden följs i separat mättavla som 
utvecklas över tid. 
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”Jag har enkla och effektiva kontakter med vården 
och möjlighet att själv hantera ärenden som rör 
min hälsa. Jag har tillgång till all information som 
jag behöver om min vård.” 



 
 
 
 

Strategi 4 
Primärvården är basen, specialiserad och högspeciali- 
serad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när 
den behövs 

 

Primärvården är basen för länets hälso- och sjuk- 
vård. När det finns behov av specialiserad eller 
högspecialiserad diagnostik, behandling, vård och 
rehabilitering ska den finnas tillgänglig på tre akut- 
sjukhus i samverkan med primärvården, sydöstra 
sjukvårdsregionen eller nationellt. Utvecklingen av 
högspecialiserad vård sker tillsammans inom syd- 
östra sjukvårdsområdet. 

 
För framtiden är det viktigt att säkra resurser i form 
av personal, kompetens, utrustning och lokaler. 
Beslut avseende investeringar i lokaler och 
utrustning behöver ske med utgångspunkt från 
planen för framtidens hälso- och sjukvård. Om-
ställning till nära vård och utvecklingen av spe- 
cialiserad vård går hand i hand. 

 
Bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det 
kan även handla om specialiserad vård i hemmet.  

 
Inom strategin utgår vi från kunskapsområden 
samskapande, evidensbaserad vård, och patient- 
säkerhet. 

 

Koppling till definitioner av Nära vård: 

• En personcentrerad vård och omsorg 
som ut- går från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att 
hantera sin sjukdom. 

• Att vården skapas tillsammans mellan 
patient och vårdgivare 

• Har vårdcentralen som bas, och specialiserad 
sjukhusvård tillgänglig när den behövs.  

• Att delar av den vård som idag ges i slutenvård 
kan ges i annan form nära patienten 

 
Exempel på utvecklingsområden som 
konkretiserar strategin: 
 
 Säkerställa och utveckla våra tre akutsjukhus 
 Mobila lösningar: innefattar utveckling av olika 

mobila lösningar som möjliggör mer vård i 
patientens nära miljöer och vardag 

 Kunskapsstyrning: utveckling och anpassning av 
Region Jönköpings läns system för 
kunskapsstyrning och kunskapsstöd samt 
regionsjukvårds-ledningens uppdrag till regionala 
programområden och samverkansgrupper.  

 Mer jämlik cancervård med ökad tillgänglighet 
och kvalitet genom standardiserade vårdförlopp. 

 Utveckling av beredskap för smittskydd, 
försörjning av material och läkemedel 

 
 
 
 
 

Exempel på mätområden: 
• Medicinsk kvalitet 
• Standardiserade vårdförlopp cancer 

 
Mätområden följs i separat mättavla som 
utvecklas över tid. 
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”Jag känner mig trygg med att 
jag får säker och specialiserad 
vård när jag behöver det, i en 
välfungerande helhet med alla 
mina vårdinsatser.” 



 
 
 
 

Strategi 5 
Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på 
medarbetarskap och kompetensutveckling 

 
 
 

Framtidens arbetsplats byggs av engagerade 
medarbetare. God arbetsmiljö och kompetens-
utveckling är två viktiga framgångsfaktorer. Arbetet 
kommer att drivas av medarbetare i samskapande 
över organisatoriska gränser. Fungerande kom-
petensförsörjning är en förutsättning för att möta 
framtidens behov. 

 
Påverkande faktorer är samhälls- och kunskapsut- 
veckling både lokalt och i omvärlden. Den ökade 
specialiseringen och många vård- och hälsorelatio- 
ner för invånare med olika aktörer ställer höga krav 
på teamarbete. 

 
Tillgång till varandras kompetens, lokalt, regionalt 
och nationellt behöver säkras i alla delar av den 
nära vården. Förmågan att agera tillsammans i ”re- 
altid” utifrån sin del i en helhet och bygga tillitsfulla 
relationer mellan olika aktörer är avgörande. 

 
I detta komplexa sammanhang är viktigt att också 
möta olika medarbetares behov av att känna 
meningsfullhet och tillfredsställelse i sitt arbete. 
Även återkoppling på sitt arbete och möjlighet att 
påverka arbetssätt, kompetensutveckling och 
flexibla digifysiska arbetsformer är viktiga delar. 

 
 
Koppling till definitioner av Nära vård: 
• Att vården skapas tillsammans mellan patient 

och vårdgivare 

• Arbetar preventivt och proaktivt och möter 
problemen uppströms. Det vill säga att arbeta 
förebyggande för att lösa grundproblemet.   

• En kultur av tillit och samverkan, där var och 
en tar ansvar för sitt arbete och underlättar 
för steget före och efter för att skapa en 
sammanhållen vårdkedja 

• Att delar av den vård som idag ges i sluten-

vård kan ges i annan form nära patienten 
Exempel på utvecklingsområden som 
konkretiserar strategin: 

 Framtidens arbetsplats: utvecklingsarbete kommer att 
bedrivas inom prioriterade områden exempelvis 
medarbetarlöften, arbetsmiljö och tillitsbaserad 
ledning integrerade i ledarprogram 

 Ledarskap i den nära vården - process och 
linjeledarskap: på olika sätt stödja förutsättningarna 
och möjliggöra gemensamt ledarskap över 
organisatoriska gränser i befintliga 
ledarskapsprogram och samverkansforum.  

 Utveckling av kompetens och träningsmiljöer: 
samverkansprojekt tillsammans med kommunerna för 
att utveckla gemensamma lärande system, utbildning 
och träning, såväl tekniska som icke tekniska 
färdigheter.  

 
 

 

 
 

Exempel på mätområden: 
• Medarbetares arbetstillfredsställelse 
• Rekommendera en kollega 
• Frisknärvaro 
• Kompetensförsörjning - attraktiv arbetsgivare 
• Tid för systematiskt förbättringsområde och 

reflektion 
 
 

Mätområden följs i separat mättavla som 
utvecklas över tid. 
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”Jag är engagerad i 
mitt arbete, jag trivs, 
och jag gör skillnad” 



 
 

Strategi 6 
Leda och utveckla för att förstärka goda relationer 
som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas 
tillsammans 

En förutsättning för att framtidens hälso- och sjuk- vård 
ska lyckas är ett systematiskt utvecklingsarbete i 
framkant. Samverkan och samordning mellan kom-
muner, civilsamhälle, regioner, universitet och 
högskolor är central. Förmågan att bygga tillitsfulla 
relationer är avgörande för samverkan. Kommunerna 
står för en stor del av invånarnas hälso- och sjukvård 
och det är därför viktigt att denna plan framöver 
utvecklas tillsammans med kommunerna i länet.  

Hela systemet behöver vara i ständig rörelse. 
Lednings- och stödsystem behöver utmanas för att 
driva och skapa förutsättningar för genomför-
andekraft. Effektiva och kreativa mötesplatser 
behöver utvecklas utifrån nya förutsättningar och 
behov.  

Som en del i att frigöra genomförandekraft i kommer 
tillitsbaserad styrning vara en viktig del i ledarskapet 
som bygger på att allt tar sin utgångspunkt i brukarna 
och medborgarna, deras behov, upplevelser och 
kunskap.  

Tillit är inte enbart en fråga om mjuka värden, som 
organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en 
fråga hur man styr, utvärderar och organiserar 
verksamheten. Alla har ett ansvar för att aktivt verka 
för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och 
bygga tillitsfulla relationer.  

Kunskapsområden som samskapande, kvalitet som 
strategi, och ledning i komplexa system är viktiga för 
denna strategi. 

Koppling till definitioner av Nära vård: 
• Det stöd kommuner, Region Jönköpings 

län och civilsamhället kan ge för att 
möjliggöra en personcentrerad vård. 

• En kultur av tillit och samverkan, där var 
och en tar ansvar för sitt arbete och 
underlättar för steget före och efter för 
att skapa en sammanhållen vårdkedja.  

 
 

Exempel på utvecklingsområden som 
konkretiserar strategin:

 Samordning/samverkan Använda och förstärka 
befintliga samverkansstrukturer för gemensam 
ledning och styrning kommuner och Region 
Jönköpings län (REKO med strategigrupper). 
Gemensamt strategiskt utvecklingsarbete med 
gemensam plan för primär vård.

  Välfungerande mikrosystem: utgångspunkten är 
att värde skapas i microsystemen och ledningens 
stöd och förutsättningar för medarbetare att kunna 
utföra dagens arbete och samtidigt förbättra. 
Fortsätta och utveckla ledarprogrammen och 
utvecklingsforum för att både stärka och förenkla 
det arbete som sker men samtidigt utmana och 
underlätta i de förändringar som växer fram i 
omställningsarbetet.

 Forskning: förstärkning med syfte att samordna, ta 
fram kunskapsunderlag och möjliggöra forskning 
som bidrar med kunskapsutveckling inom 
omställningsarbetet.

 Benchmarking och omvärld: Använda och 
utveckla nätverk, samarbeten och relationer, såväl 
internationella som nationella, vilka kan bidra till 
utveckling och inspiration som ökar Region 
Jönköpings läns genomförandekraft (metoder, 
analys, reflektion, forskning och benchmarking). 

 Systematisk uppföljning: Uppföljning sker via 
budget med verksamhetsplan. Övergripande 
mättavla för omställningen utvecklas över tid och 
speglar aktuella områden och rörelser i 
omställningsarbetet. I tillägg följs olika delprojekt 
upp inom ramen för Tillsammansprogrammet. 

Exempel på mätområden
• Effekthemtagning
• Resursförflyttning

Mätområden följs i separat mättavla som 
utvecklas över tid.
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”Alla som är inblandade i min 
vård vet vad jag har för mål- 
sättningar och arbetar tillsam- 
mans med mig för att nå dem. 
Jag kan i större utsträckning få 
vård hemma och med stöd från 
mina sociala nätverk.”



 
 

Framtagande av planen - 
mötesplatser och arbetssätt 

 
 

Planen för att tillsammans möta framtidens behov av 
hälso- och sjukvård, med de sex strategier, är 
framarbetat utifrån ett politiskt uppdrag med 
tillsättning av projektledare (2019). På politisk nivå 
har medverkan och riktning på framtidsarbetet 
genomförts via 

 Workshop om framtidens hälso-och sjukvård 
med kommuner, fackliga representanter och 
patientföreningar (2019) 

 Workshop om nära vård med Dough Eby, 
Southcentral Foundation i Alaska (2019) 

 Framtidsscenarium med nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård (2020) 

 Föredragning av arbetet och dialog längs 
vägen med olika politiska forum, samt 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
(2019,2020) 

 En parlamentarisk grupp har processat 
innehåll för att ha en gemensam framtidsplan 
där samtliga partier står bakom och som håller 
över tid. (2020) 

 Workshop med fokus på strategi 6 – Nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård med förstärkning 
av parlamentarisk grupp.  

 
Figur 7. Visualisering av uppdragets tre delar 

 

Underlag nationellt och i Region Jönköpings län 
är utredningar, delbetänkande, statliga överen-
skommelser, budget och verksamhetsplan,  

workshops, vetenskapliga teorier och artiklar om 
komplexa system, kvalitetsutveckling och sam-
skapande. 

Dialoger har genomförts vid befintliga mötesplatser, 
exempelvis sjukvårdens ledningsgrupp, medicinska 
programgruppernas forum, workshops i ”Tillsammans 
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”, centrala 
samverkansmöten, storgrupp sjukvård, i samverkan 
med kommunerna och i strategigrupper. 

Nya mötesplatser som initierats är exempelvis levande 
bibliotek distriktsläkare och samverkans- projekt Barn 
och Unga. 

Erfarenheter och lärdomar från pågående arbeten, 
nationella och internationella nätverk har tagits till- 
vara. Viktiga områden är delaktighet, samskapande 
med invånare och patienter, profession, kommun, 
civilsamhälle och omvärld. 

Sjukvårdens ledningsgrupp är styrgrupp för arbetet 
med regelbundna möten för rapportering och dialog. 
Workshops med alla delprojekt inom strategin ”Till- 
sammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” är 
en viktig del av strategin. Det gemensamma lärandet 
skapar förutsättningar för förståelse om hur olika delar 
är beroende av varandra och bildar en helhet i 
omställningsarbetet. 

Uppföljning 
Planens övergripande strategier ska fungera på 
längre sikt, och tar sikte mot år 2030. 

De sex olika strategierna följs upp genom nationell 
och lokal mättavla samt berättelser. Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård arbetar fram konkreta mål och 
mätetal. Mätetalen är tänkt att visa förflyttningen och 
värdet som blir för invånarna allteftersom vi utvecklar 
nära vård.  

Planen kommer att utvärderas och revideras inför 
varje mandatperiod. I den årliga uppdaterade Budget 
och verksamhetsplanen preciseras de aktuella 
aktiviteter och mätetal som är aktuella och följs upp i 
delårsrapporter och årsredovisningar.   

I kommande revideringar av planen kommer de 
aktörer som berörs av planen involveras och vara 
delaktiga i arbetet. En hemsida kommer att skapas 
där utvecklingen och mätetalen följs.  



Mötesplatser 
Dialog och information/föreläsningar har genomförts 
vid befintliga mötesplatser: 

• Storgrupp sjukvård 

• Sjukvårdens ledningsgrupp 

• Centrala samverkansgruppen 

• HR-chefernas mötesplats 

• Kommunikationschefer och kommunikationsav- 
delningen 

• Folkhälsa och sjukvård 

• Qulturums ledningsgrupp 

• Levande bibliotek, Peers inom pågående ”Till- 
sammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
” - Patientkontrakt invånare 

• Medicinsk programgrupp primärvård 

• Kommunal utveckling 

• Framtidsscenarier med nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 

• Workshops inom Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård 

• Programgrupp för Tillsammans för bästa möjli- 
ga hälsa och jämlik vård med utvecklingschefer, 
folkhälsochef och utvecklingsledare Qulturum 

• Möten programgrupp Agenda 2030 

• REKO – samverkan med kommunerna 

• Patientnämnden 

• SBU Jönköpings kommun 

• Länspensionärsrådet 

• Nätverk distriktsläkare 

• Samverkansforum projektledare nära vård i syd- 
östra sjukvårdsregionen 

• Nationellt nätverk Nära vård 

• Programgrupp Nära vård Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) 

 

Nya dialoger och/eller mötesplatser som projektet 
deltagit vid eller arrangerat: 

• Mötesplats kring äldrefrågor med Sofia Nilsson 
från socialdepartementet 

• Gemensamt möte: Nyckelkompetenser inom för- 
bättringskunskap och ledningsworkshop perso- 
ner inom Region Jönköpings län som gått ATP 
(Advanced Training Program) och Master utbild- 
ning i förbättring och ledarskap 

• Samverkan med Futurum 

• Levande bibliotek distriktsläkare 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) – pro- 
gramgrupp nära vård 

• Mät och analysgrupp med critial friend Anders 
Ekholm 

• Regelbundna avstämningar och dialoger med 
Sektionen för primärvård och rehabilitering, Kun- 
skapsstyrning och HR-strateger 

• Strategigrupp barn och unga - nytt samverkans- 
projekt ”Bästa platsen att leva växa upp och bo 
på” erfarenhetsutbyte med Skottland och Cinci- 
natti 

• Medverkan har också skett regelbundet vid såväl 
nationella konferenser som internationella 
konferenser exempelvis; Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) konferens Orlando, IHI kon- 
ferens Amsterdam, IHI konferens Taipei, Region 
Jönköpings läns konferens Utvecklingskraft och 
Mikrosystemfestivalen, Tillit i Välfärden nationell 
konferens inom Hälsa mm. 

• Medverkat regelbundet med olika nätverk, till ex- 
empel inom Co-production som leds från Darth- 
muth 
 
 

Mötesplatser kommer fortsatt skapas utifrån olika 
perspektiv med syfte att främja delaktighet, samsyn 
och genomförandekraft.  Exempel på förutsättningar 
för att arbetet med plan ska bli framgångsrikt är att 
strategierna genomsyrar det dagliga arbetet. Chefer 
och medarbetare får stöd. Kulturer utvecklas som 
främjar ständiga förbättringar och gränslös 
samverkan.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154 

Tid: 2020-11-05 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 142  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Presidiet beslutar 

 Ärendet behandlas vid nämndsammanträdet den 17 november. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet konstaterar att arbetet med att ta fram strategidokumentet Plan för 
att möta framtidens hälso- och sjukvård pågår. Den parlamentariska gruppen 
har möte imorgon den 6 november och ett färdigt beslutsunderlag kommer 
att sammanställas efter det. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 159  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Ordföranden informerar om arbetsprocessen för den parlamentariska grupp 
som tillsatts för att arbeta fram en gemensam plan för att möta framtidens 
hälso- och sjukvård. Kommande möte är den 16 oktober.  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150 

Tid: 2020-09-15 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 139  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Ordföranden informerar om fastställd process för hanteringen av ärendet att 
fastställa Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Information om 
detta gavs vid budgetberedningen. En parlamentarisk grupp tillsätts med 
syftet att politiskt komma överens om planen som är ett långsiktigt 
strategiskt dokument. En representant per parti medverkar i gruppen. Tider 
för när gruppen ska träffas kommer att skickas ut senare i veckan. Ersättare 
tillåts närvara om utsedd representant har förhinder att medverka. 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116 

Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport 
Månadsrapport för juli 2020 kommer att redovisas på 
nämndsammanträdet.  
 

 Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
Presidiet beslutar om följande process för hantering av ärendet: 
– En ledamot per parti bjuds in att medverka i grupp som träffas för 
överläggningar 2-3 tillfällen. Målet är att ta fram ett gemensamt 
förslag som samtliga partier står bakom. Ordföranden tar fram 
förslag på tider för mötena. 
– Information om tidsplan i nämnden den 15 september. 
– Avstämning av arbetet i nämnden den 13 oktober. 
– Beslut i nämnden den 17 november. 
– Beslut i regionstyrelsen den 24 november. 
– Beslut i regionfullmäktige den 1 december. 

 
 Uppföljning av arbetet med lagerhållning under coronapandemin 

Presidiet skjuter på informationspunkten. 
 

 Digitala mönster 
Presidiet skjuter på informationspunkten. 
 

 Smittskydd och vårdhygien 
Presidiet skjuter på informationspunkten. 
 

 Patientsäkerhet och IVO-ärenden 
Föredragande: Axel Ros, chefläkare 
 

 Frågor 
Inkommen fråga från Thomas Bäuml (M) besvaras vid 
nämndsammanträdet den 15 september. 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128 

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00  

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 119  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, presenterar 
framtaget utkast till planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård samt 
svarar på frågor. Ett färdigt tjänstemannaförslag kommer att lämnas i 
augusti tillsammans med budgeten och lyftas vid nämndens sammanträde 
den 15 september. 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107 

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Uppföljning av arbetet med framtidens hälso- och 
sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, ger en 
uppföljning av arbete och insatser i projektet gällande framtidens hälso- och 
sjukvård sedan nämndens workshop vid internatet på Hook den 25-26 
februari. Ett utkast av planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
kommer att delges nämnden på kommande sammanträde den 16 juni och ett 
färdigt tjänstemannaförslag kommer att lämnas i augusti tillsammans med 
budgeten. 
 
Nämnden ges möjlighet att lämna medskick inför framtagandet av planen 
för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Nämndsekreteraren noterar de 
medskick och reflektioner som lyfts och lämnar dessa till Anette Nilsson 
efter sammanträdet. 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23 

Tid: 2020-01-21 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 19  
 
Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård 
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, informerar om 
det pågående projektet gällande framtidens hälso- och sjukvård i fråga om 
processen med att ta fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård samt 
svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna. 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144 
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35 

Plats: Regionens hus, sal A 

§140 Uppdrag gällande framtidens hälso- och 
sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande förslag till uppdrag för 
framtidens hälso- och sjukvård, med följande justeringar: 
 
Sid. 1, rubrik Sammanfattning, följande text stryks: 
samt påbörja omställningsarbetet till nära vård. 
Sid. 1, underrubrik Bakgrund, följande text läggs till i 
slutet av andra stycket:  
En viktig del av arbetet är att diskutera och utveckla 
planen i samråd med representanter för all verksamhet 
som utredningen berör, samt att även förankra planen i 
samma verksamhet. 

 
Sammanfattning  
Regionledningskontoret fick i Budget och verksamhetsplan för 
2019 i uppdrag att ta fram en plan för Framtidens hälso- och 
sjukvård.  
 
En projektledare tillsätts som får i uppdrag att analysera nuläge 
och ta fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som kan 
beslutas av regionfullmäktige under 2020, samt påbörja 
omställningsarbetet till den nära vården. 
 
Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och 

sjukvård 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region 
Jönköpings län att följande justeringar görs: 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144 
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35 

 
Sid. 1, rubrik Sammanfattning, följande text stryks: 
samt påbörja omställningsarbetet till nära vård. 
Sid. 1, underrubrik Bakgrund, följande text läggs till i slutet av 
andra stycket:  
En viktig del av arbetet är att diskutera och utveckla planen i 
samråd med representanter för all verksamhet som utredningen 
berör, samt att även förankra planen i samma verksamhet. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Rachel De Basso  
Ordförande 
§§ 117-144 
 

Linda Gerdin (BA) 
§§ 117-124 samt 126-144 

 

Anita Winberg (SD) 
§§ 117-144 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98 
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35 

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum 

§89 Uppdrag gällande framtidens hälso- och 
sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande förslag till uppdrag för framtidens 
hälso- och sjukvård. 

 
Sammanfattning  
Regionledningskontoret fick i Budget och verksamhetsplan för 
2019 i uppdrag att ta fram en plan för Framtidens hälso- och 
sjukvård.  
 
En projektledare tillsätts som får i uppdrag att analysera nuläge 
och ta fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som kan 
beslutas av regionfullmäktige under 2020, samt påbörja 
omställningsarbetet till den nära vården. 
 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och 

sjukvård 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98 
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35 

Justeras 

 

Rachel De Basso   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Nathalie Bijelic Eriksson



TJÄNSTESKRIVELSE  

 2019-08-29 RJL2019/170 

 

 
 

Regionledningskontoret  
 
 

 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Uppdrag - Framtiden hälso- och 
sjukvård 

Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande förslag till uppdrag för framtidens hälso- och 
sjukvård.  

Sammanfattning 
Regionledningskontoret fick i Budget och verksamhetsplan för 2019 i uppdrag att 
ta fram en plan för Framtidens hälso- och sjukvård.  
 
En projektledare tillsätts som får i uppdrag att analysera nuläge och ta fram en 
plan för framtidens hälso- och sjukvård som kan beslutas av regionfullmäktige 
under 2020, samt påbörja omställningsarbetet till den nära vården.   

Information i ärendet 
Bakgrund 
Regionledningskontoret har i Budget och verksamhetsplan 2019 fått i uppdrag att 
ta fram en plan för Framtidens hälso- och sjukvård. I denna ska beskrivas en 
strategi för hur den nära vården har en inriktning att stå för en större del av den 
totala hälso- och sjukvården 2030. Framtidens hälso- och sjukvård ska bedrivas i 
en stark primärvård, i samspel med tre välfungerande akutsjukhus och 13 
kommuner. 
 
För att samla in material och underlag till uppdraget har möten genomförts med 
sjukvårdens ledningsgrupp och workshop arrangerad av nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. Statliga utredningar och överenskommelsen om God och nära vård, 
samt andra överenskommelser används också som underlag till uppdraget.  
 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård ska omfatta hur tre akutsjukhus ska 
garanteras på lång sikt och hur omställningen till mer nära vård ska genomföras, 
inklusive kompetensförsörjning och investeringar. Digitaliseringen och ehälsans 
alla möjligheter blir en viktig del i arbetet.  
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE  

 2019-08-29 RJL2019/170 
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Uppdraget 
Uppdrag innebär att genomföra en nuläges analys och ta fram en plan med en 
inriktning för framtidens hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2019. Planen ska beslutas i regionfullmäktige hösten 2020. Samtidigt fortsätter det 
påbörjade arbetet med omställning till den nära vården. Samverkan ska ske med 
kommunerna, som deltar i arbetet att forma framtidens hälso- och sjukvård. 
Förslag på mätningar och analyser tas fram i planen för att kunna följa 
förflyttningen mot att en större del av vården ska bedrivas i den nära vården. Även 
en process för hur planen hålls levande på längre sikt ska tas fram och förslagsvis 
revideras planen var tredje år.  
 
En projektledare tillsätts för att hålla ihop och driva arbetet på uppdrag av Hälso- 
och sjukvårdsdirektören, som också ansvarar för en kontinuerlig rapport till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård. Sjukvårdens ledningsgrupp blir styrgrupp 
till projektet.  
 
Material från sjukvårdens ledningsgrupp, workshop arrangerad av nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, statliga utredningar, samt överenskommelsen om God och 
nära vård används som grund för uppdraget.  

Ekonomi 
Finansieringen av projektet sker via statsbidrag God och nära vård – En 
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården som 
återrapporteras årligen till Sveriges kommuner och landsting/Socialstyrelsen och 
följs upp enligt interna rutiner inom Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 

Beslut skickas till 
Folkhälsa och sjukvård  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
T f Regiondirektör 

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 



 
 

Framtidens hälso- och 
sjukvård 

Rapport från workshop den 7 maj 2019 

 

 

 
Författare: Anette Peterson  
 
Årtal: 2019 
  



Författare: Anette Peterson  
Verksamhetsområde 
Regionledningskontoret  
Arbetsplats/enhet 
Folkhälsa och sjukvård  
 
 
  



Sammanfattning 
Framtidens hälso- och sjukvård behöver vara en vård som finns nära patienterna. En hälso-
och sjukvård som sker i partnerskap med patienten, innehåller en rad digitala tjänster, mer 
förebyggande insatser och som går från att vara omhändertagande till att vara ett stöd i 
patientens ansvar för sin sjukdom. Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. 
Välfärdsutmaningen handlar om att ge invånare i Jönköpings län den hälso- och sjukvård som 
behövs även i framtiden, där medarbetarna är en starkt begränsad resurs och kostnaderna inte 
kan öka.  
 
Hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut, med siktet på 2030, diskuterades under en 
workshop 7 maj 2019 arrangerad av nämnden för folkhälsa och sjukvård. Denna rapport är en 
sammanställning av resultatet från denna workshop och kommer att användas som underlag 
för det fortsatta arbetet.  
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1. Bakgrund 
Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Välfärdsutmaningen handlar om att ge 
invånare i Jönköpings län den hälso- och sjukvård som behövs även i framtiden, där 
medarbetarna är en starkt begränsad resurs och kostnaderna inte kan öka. Detta samtidigt som 
andelen äldre över 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste tio åren, andelen kroniskt sjuka 
ökar, liksom andelen invånare med fetma och psykisk ohälsa. För att klara detta krävs det en 
förflyttning från den specialiserade vården till den nära vården, ett arbete som genomförs 
inom strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Vårdcentralen är 
basen, som i samarbete med kommunerna och andra aktörer ska ge bättre förutsättningar till 
bland annat utökat stöd, egenvård och förebyggande insatser. 
 
Regionledningskontoret fick i Budget och verksamhetsplan för 2019 i uppdrag att ta fram en 
plan för Framtidens hälso- och sjukvård. I denna ska beskrivas en strategi för hur den nära 
vården har en inriktning att stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården 2030.   
 
Hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut och vad som behövs för förändringar, med siktet 
på 2030, diskuterades under en workshop 7 maj 2019, arrangerad av nämnden för folkhälsa 
och sjukvård.  Denna rapport är en sammanställning av resultatet från denna workshop och 
den kommer användas som underlag för det fortsatta arbetet.  

2. Syfte och mål 
Syftet med workshopen var att samla in underlag och konkretisera hur arbetet med framtidens 
hälso- och sjukvård ska se ut.  

3. Metod 
Dialog om framtidens hälso- och sjukvård – workshop med inbjudna politiker från Region 
Jönköpings län och från kommunerna i länet, chefer, tjänstemän, fackliga företrädare och 
patienter. Totalt deltog 48 personer vid workshopen.   
 
Workshopen leddes av Hälso- och sjukvårdsdirektören som presenterar vad vi vet i dag om 
framtiden och ett antal utmaningar, samt satte upp ett antal förutsättningar att ha med sig i 
dialogen. 
- Välfärdsutmaningen  
- Antal invånare ökat till 400 000 
- Oförändrat totalt antal anställda i kommun och region 
- Var 3:e vårdplats är hemma  
- Tre akutsjukhus 
 
En målbild skickades också med som utgångspunkt:  
Bästa möjliga hälsa - Jag vet vad som påverkar min hälsa och vad jag kan göra för att hålla 
mig frisk  
God vård – Kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig, effektiv  
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Under dagen genomfördes 4 olika gruppsamtal med olika frågor.  
1. Hur vill vi att vården ska se ut 2030? Vilka är utmaningarna? 
2. Hur tar vi oss dit i vården?  
3. Vad krävs av ledning och stöd? Vad betyder detta för ekonomin, ledning, HR, 

kommunikation, service, IT mm?  
4. Sammanfattande reflektioner och medskick 

 
Under fråga 1 och 4 var gruppen homogen, medan vid samtal 2 och 3 var grupperna mixade.  
 
Region Jönköpings läns systembild användes som diskussionsunderlag.  

 

4. Resultat 
Hur vill vi att vården ska se ut 2030? 
 
Patienten gör mer själv  

• Patienten utbildar via föreningar, appar, patientcafé.  
• Individers drivkrafter i kombination med den tekniska utvecklingens möjligheter gör 

det möjligt att leva sitt liv med så liten störning som möjligt kopplat till livets 
drömmar trots kronisk sjukdom. 

• Patienten får förutsättningar att ha ett mer jämlikt samtal med sin vårdgivare.  
• Kulturens kan behövas förändras så att invånaren tar ansvar för sin egen hälsa och 

egenvård. 
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• I alla beslut och utvecklingsarbete som rör vården bör patienter och närstående vara 
närvarande. 

 
Verksamheten effektiviseras 

• Patienten har tillgång till vårdgivare där de behöver.  
• Korta vårdtider, mer omhändertagande i hemmet.  
• Vårdens utveckling drivs i större grad av välutbildade medarbetare nära patienten.  
• Behålla tre fullvärdiga akutsjukhus.  
• Tänk på olika språkgrupper i samhället. 
• Hög medvetenhet om livsstilsmönster där medborgaren från tidiga år lever hälsosamt 

och därmed bättre hälsa hos hela befolkningen. 
• Vården distribueras digital men vid behov även mobilt, dygnet runt.  
 

Digital teknik och dokumentation utvecklas 
• 2030 har det skett en samordning av digitaliserings-metoder/ telemedicin. Digital 

teknik som understödjer den enskildes självständighet och trygghet.  
• Vi har plattformar för interaktivitet kopplat till en mängd möjligheter, virtuella och 

fysiska rum och tjänster. Där tjänsteutvecklingen sker i realtid. 
• Patienten äger sin journal. Alla vårdgivare har tillgång oavsett huvudman 
• Tillgängliga, lätta instruktioner för att kunna utföra egentester/ egen vård 
 

Samverkan med andra och samhällsplaneringen blir viktigt  
• Vi ser 2030 ett stort behov av samverkan mellan region och kommun.  
• Äldre multisjuka har kontakt med multiprofessionella team de känner som har ansvar 

för hela vården inkluderande det som idag är både kommunal och regionalt och som 
v.b. kan lägga in på sjukhus/ korttidsplats/öka hemtjänst.  

• Samhällsplaneringen (byggandet) ska tvingas bygga in platser för fysisk rörelse i varje 
gata, kvarter, område mm. 

• Vården av den ökade gruppen äldre kan komma att ställa nya/större krav på 
boendeanpassning. 

 
Utbildning och kompetens  

• Ökad kompetens bland medarbetare i hela vårdsystemet.  
• Kontinuerlig fortbildning för alla yrkeskategorier.  
• Synen på lärande och hur man bygger kunskap och använder den. 
• Gemensam utbildningssatsning och kompetensutveckling för samtliga hälso- och 

sjukvårdsperson, kopplat till kronikergrupper. Utvecklade former av lärande mellan 
professionella grupper/ verksamheter 

 

Vilka är utmaningarna?  
• Utnyttja de kompetenser vi har rätt - på individnivå.  
• Tillgänglighet.  
• Ledarskap, lokal styrning som strävar mot gemensamma mål. 
• Rekrytera och behålla personal är den största utmaningen.  
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• Psykisk ohälsa - bygga ett mindre stressande samhälle för alla. Mer möjligheter till 
rörelse. Hållbara arbets- och levnadsvillkor. 

• Livsstilsutmaningen. Att nå utsatta grupper.  
• Ökad tillit och samarbete mellan Region och Kommuner 
• Digital teknik - att hantera digitala system, infrastruktur 
• Dokumentation - Att hantera informationsmängden, dubbeldokumentationen behöver 

minskas.  

Hur tar vi oss dit i vården? 
I större utsträckning ta tillvara på patientens egen kraft  

• Gå från “en modell till alla” till ett mer personcentrerat arbetssätt. “Vad är viktigt för 
dig? Vad kan du göra?”   

• Skapa incitament för att genomföra livsstilsförändringar. 
• Fler resursgrupper tex patientförening, patientcafé.  
• Egenkontroller efter förmåga  
• Vi behöver bygga mötesplatser i gränszoner för gemensamt lärande. Ex personer som 

själva lever med kronisk sjukdom tränar andra invånare i att göra överenskommelser 
där det är tydligt vad gör jag för mig själv och vad gör vården. 

 
Förändrade arbetssätt 

• Vi behöver arbeta på annat sätt, så att vi når de med störst behov i tidig ålder. Tidigt 
preventivt arbete för att minska den psykiska ohälsan hos unga.  

• Stärka familjecentralerna - Föräldrautbildning. Aktivt uppsöka de som inte deltar. 
Möjlighet att göra det digitalt för de som vill.  

• Bättre kommunikation mellan sjukhus och vårdcentral och kommun.  
• Att bli mer attraktiv som arbetsgivare.  
• Vi behöver stärka oss i tillsammans och bära gemensamma budskap. Vi agerar oss in i 

ett nytt sätt att tänka. 
• Kulturförändring när det gäller ledning och styrning, bästa möjliga här och nu varje 

medarbetare större frihet att ta hand om patienten behov 
 
Digital teknik och dokumentation 

• Vi behöver utveckla digitala stödsystem 
• Utveckla digitala vårdmöten när de är värdeskapande 
• Lagom med tekniska hjälpmedel  
• Utveckla 1177 för enklare åkommor digitalt. Kunna skriva in sina besvär och hamna 

på rätt nivå. 
• Dokumentation behöver vara tillgänglig 
• Utveckla triageringssystem som ger vård på rätt vårdnivå utifrån behov 

 
Utveckla samverkan  

• Hur får vi med lärosätena i arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård? De utbildar 
personalen som ska arbeta inom vården. 

• Preventivt folkhälsoarbete: Skapa samarbeten med ideella organisationer, kommuner, 
idéburna organisationer och vara en katalysator/motor att få igång engagemang. 

• Utveckla samarbetet med det omkringliggande samhället.   
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• Skolan och vården behöver mötesplatser för att främja samverkan och helhetsbilder. 
Stimulera ny tjänstedesign mellan skola och socialförvaltning och sjukvård. 
Hälsopedagoger som undervisar i grupper. 

• Gränslöst mellan kommun och region - tillit till varandras kompetens  

 

Vad krävs av ledning och stöd? 
Ledarskap och verksamhetsutveckling  

• Ledarskapet behöver vara stödjande för nya arbetssätt för att ta oss an framtidens 
verksamhet. Mera samarbete, chef och ledare som har rätt mandat och som kan driva 
mot målet. Stort lärande inom organisationerna.  

• Personalutveckling - Nya yrken, ta in andra kompetenser som kan komplettera vård 
och omsorg.  

• Invånarens behov. Viktigt att bygga förtroende mellan sjukvården och invånaren  
• Kompetensförsörjningen  
• Rätt använd kompetens  
• Tillhandahålla multiprofessionella team/nätverk som är skräddarsydda för den 

enskilde  
• Uppföljning: Jämföra medicinska resultat.  Patientupplevelse, tillfredsställelse 
• Kommunikation ska individanpassas  

 
Stöd för digital teknik:  

• IT-infrastruktur  
• Bättre digital ingång för personer med psykiska besvär som kan ge stöd personer. 
• AI behöver bli en del i våra vårdprocesser.  
• Digitalisering ska ses mer som ett verktyg, ett arbetssätt och ett förhållningssätt - ej 

liktydigt med nya och mer datorsystem. Brukarperspektivet måste styra.  
• Nätläkarvård skulle kunna fungera bra som ett alternativ till kroniker 

 
Utveckla samverkan med andra 

• Utveckla kommunikationen mellan Region Jönköpings län och kommunerna.  
• Samverkan. Både facklig och mellan nämnder och verksamheten.  
• Samordna kommunal omsorgsservice och regional sjukvård. Ta bort gränser mellan 

kommun och region  
• Bygg en gemensam plattform region/kommun för alla medborgare.  
• Ekonomisk sammanbete mellan region och 13 kommuner.  
• En tydligare samordning gentemot patienter i hemsjukvården.  
• Hur säkerställer vi processen och läkarmedverkan i hemsjukvården?  
• Förändringen kräver mycket mera samverkan mellan alla parter så att individen 

hamnar på rätt nivå och får det stöd som hen behöver. Specialiserad 
vård/primärvård/hemsjukvård. 

 
Utbildning  

• Kompetenshöjning av personalen.  
• Utbildningssamarbete mellan kommun och region. 
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• Utveckling - Vad tar vi till oss av andra länders erfarenheter? Hur omsätter vi det 
vi lärt oss? 

• Vårdutbildningarna måste förändras - arbeta mer med personcentrerad vård, bättre 
kommunikation mm.  

 

Sammanfattande reflektioner och medskick 
• Ta tillvarata patientens egen förmåga  
• Vikten av det personliga mötet 
• Digitalisering är en central del i vårdens utveckling. 
• Tillgång till varandras data, sömlöshet mellan huvudmän - Big Data.  
• Tydliga ramar vad som förväntas finnas 2030. Våga vara konkreta i förslag hur man 

når målbilden i dokumentet.  
• Hur skall förändringen ske till nära vård? 
• Hur skall ledarskapet se ut i förändringen till nära vård?  
• Samverkan region och kommuner.  
• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling   
• Ekonomi - Hur länge kommer vi att vara solidariska med att betala skatt? Vad är 

“good enough” vård?  

Bilagor 
Bilaga 1 Power point presentation från workshopen – Dialog om framtiden hälso- och 

sjukvård.  
Bilaga 2 Samlade underlaget från workshopen 
  <Brödtext>



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 219  
 
Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna tilläggsbudget på 20 000 000 kronor för Länstrafikens nya 
biljettsystem och nya fordonsteknik. 

Sammanfattning  
I parallella projekt ersätter Jönköpings Länstrafik sitt nuvarande 
biljettsystem och investerar samtidigt i ny teknik för att förbättra 
trafikinformation och arbetsprocesser. Det nya biljettsystemet tas fram i ett 
gemensamt projekt tillsammans med trafikhuvudmännen i Kronobergs- och 
Hallands- och Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Information vid dagens sammanträde av trafikdirektör  
 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Thomas Bäuml (M) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Kostnaderna i detta projekt har rusat iväg snabbt men det har 
inte rapporterats till facknämnd i tidigare skede. Det finns ofta 
omständigheter man inte kan rå över men om man i god tid flaggar för 
kostnadsökningar så kan man ges en möjlighet att vidta kostnadsbesparande 
åtgärder i större utsträckning. 
 
Samuel Godrén (SD) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Sverigedemokraterna anför att en mer träffsäker ekonomisk 
prognostisering i framtida projekt är önskvärd. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 198  
 
Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna tilläggsbudget på 20 000 000 kronor för Länstrafikens nya 
biljettsystem och nya fordonsteknik. 

 
 

Sammanfattning  
I parallella projekt ersätter Jönköpings Länstrafik sitt nuvarande 
biljettsystem och investerar samtidigt i ny teknik för att förbättra 
trafikinformation och arbetsprocesser. Det nya biljettsystemet tas fram i ett 
gemensamt projekt tillsammans med trafikhuvudmännen i Kronobergs- och 
Hallands- och Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av trafikdirektör  
 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon avstår från att deltaga i beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag. Föreslår att information i ärendet ges på nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö och återkoppling av synpunkter från nämnden till 
regionstyrelsens sammanträde.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2020-11-04 RJL 2018/3363 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 godkänna tilläggsbudget på 20 000 000 kronor för Länstrafikens nya 
biljettsystem och nya fordonsteknik. 

 

Sammanfattning 
I parallella projekt ersätter Jönköpings Länstrafik sitt nuvarande biljettsystem och 
investerar samtidigt i ny teknik för att förbättra trafikinformation och 
arbetsprocesser. Det nya biljettsystemet tas fram i ett gemensamt projekt 
tillsammans med trafikhuvudmännen i Kronobergs- och Hallands- och Kalmar 
län. 

Information i ärendet 
Enligt tidigare beslut finns totalt 70 000 00 kronor avsatta i budget för att 
investera i Länstrafikens nya biljettsystem och i andra nya tekniska lösningar. 
Projekten var planerade att färdigställas under våren 2020 och lansering av det 
nya biljettsystemet skulle ägt rum i juni 2020 i samband med att nya 
regionbussavtal trädde i kraft och de nya regionbussarna togs i drift.  
 
Projekten är nu kraftigt försenade, främst på grund av överprövade upphandlingar 
av de nya mobilapplikationerna, nya riktlinjer kring lagring av data vilket 
förändrat ursprunglig kravställning och Coronapandemin. Förseningar relaterade 
till Coronapandemin har berott på att utrustning ej kunnat levereras från Kina och 
Italien. En leverantör från Tyskland har haft reseförbud och en svensk leverantör 
har tvingats till permitteringar.  
 
Biljettsystemsprojektet, som drivits tillsammans med grannlänen, har också fått en 
större omfattning än vad vi trodde initialt. Projektet har använt sig av den nya 
nationella biljett- och betalstandarden (BoB-standard), vilket är ett nytt 
modulbaserat sätt att utveckla systemet på. Att bygga modulbaserat var mer 
komplext än vad vi kunde bedöma, men det ger en helt annan flexibilitet om en 
modul behöver vidareutvecklas eller bytas ut i framtiden. 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2018/3363 

 

Dessutom har det utifrån ett tillgänglighetsperspektiv installerats validatorer 
(läsare) till biljettsystemet i de bakre dörrarna på regionbussarna, vilket inte fanns 
med i ursprunglig kalkyl.  
 
Förseningar och ökad komplexitet har medfört att kostnaderna för konsulter, både 
i det gemensamma projektet men även lokalt, har ökat. Den totala prognostiserade 
merkostnaden är 20 000 000 kronor varav cirka 8 000 000 kronor beror på 
förseningar orsakade av Coronapandemin. Efter projektets slut får det gemensamt 
med övriga län bedömas om det går att driva fråga om skadestånd mot 
leverantörerna.  
 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har under året fått information om 
projektens förseningar och kostnadsökningar. 
 
Finansiering 
Finansiering av 20 000 000 kronor kommer ske som ett tillägg till tidigare 
planerad budgetram.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 

 
 

Beslut skickas till 
Länstrafiken 
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Verksamhetsstöd och service 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 24-47 
Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§42 Biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 
 
Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Godkänner inköp av biljettsystem för Jönköpings 
Länstrafik till en maximal kostnad på 24 100 000 kronor. 

2. Föreslår att målsättningen bör vara att fortsätta dialogen 
med Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 
för att implementera BOB-standard för resor som sker 
över dessa länsgränser.   

 
Sammanfattning  
Nuvarande resekortbaserade biljettsystem behöver ersättas senast 
december 2019. En ny biljett- och betallösning (BOB-standard) 
har tagits fram i ett gemensamt projekt med ett flertal län och 
enligt projektplanen ska lösningen införas i tre faser. Nuvarande 
fas är den tredje och sista i projektet och innebär att ersätta 
biljettsystemet fullt ut. 
 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 
 
Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 
 Protokollsutdrag nämnden för trafik infrastruktur och 

miljö 2019-03-19 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Länstrafiken 
Verksamhetsstöd och service 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 24-47 
Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 
Justeras 
 

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande  §§ 24-35, 40-47        

 

 

 

Anders Gustafsson (M) 
Ordförande §§ 36-39 

 

Leif Anderson (C) Olle Moln Teike (SD)  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 220  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad för utrustningsbyte på labb 1 och labb 2/3 i 
hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
14 200 000 kronor. 

2. Godkänna köp av två utrustningar till en sammanlagd kostnad på 
9 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 191  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Ställer sig bakom förslag till ombyggnad för utrustningsbyte på labb 
1 och labb 2/3 i hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal 
kostnad på 14 200 000 kronor under förutsättning att tillkommande 
kostnader för verksamheten hanteras under befintligt ram. 

2. Ställer sig bakom förslag till köp av två utrustningar till en 
sammanlagd kostnad på 9 000 000 kronor under förutsättning att 
tillkommande kostnader för verksamheten hanteras under befintligt 
ram. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154 

Tid: 2020-11-05 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 148  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. Ställa sig bakom förslag till ombyggnad för utrustningsbyte på labb 
1 och labb 2/3 i hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal 
kostnad på 14 200 000 kronor under förutsättning att tillkommande 
kostnader för verksamheten hanteras under befintligt ram. 

2. Ställa sig bakom förslag till köp av två utrustningar till en 
sammanlagd kostnad på 9 000 000 kronor under förutsättning att 
tillkommande kostnader för verksamheten hanteras under befintligt 
ram. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår nämnden ställa sig bakom föreliggande förslag under 
förutsättning att tillkommande kostnader för verksamheten hanteras under 
befintligt ram. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 177  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott   

 Remitterar ärendet för synpunkter till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård före beslut i styrelse och fullmäktige.  

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras för synpunkter till nämnden för 
folkhälsa och sjukvård före beslut i styrelse och fullmäktige.  

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller ordförandes förslag.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Beslutets antal sidor 
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2020-09-16 RJL 2020/1950 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Genomlysningslabb på Röntgen, 
Höglandssjukhuset i Eksjö 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår  

1. Regionfullmäktige godkänna ombyggnad för utrustningsbyte på labb 1 och 
labb 2/3 i hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
14 200 000 kronor. 

2. Regionfullmäktige godkänna köp av två utrustningar till en sammanlagd 
kostnad på 9 000 000 kronor  

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två labb, 
varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar som ska 
införskaffas. 

Information i ärendet 
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två labb, 
varav ett skelettlabb och ett genomlysningslabb. På genomlysningslabbet kommer 
också enklare interventioner och vissa skelettundersökningar utföras. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar som ska 
införskaffas.  
 
Utrustningarna avser dels ett planerat utbyte av ett konventionellt röntgenlabb 
(slätröntgen, skelett och lunglabb) som är färdigavskrivet 2021. Dels avses en 
planerad sammanslagning av labb 2 (genomlysningslabb, färdigavskrivet år 2017) 
och labb 3 (angiolabb, färdigavskrivet år 2018) till ett nytt genomlysningslabb. 
Båda utrustningarna är del av större länsupphandlingar som gjorts under en tre-års 
period och som avser konventionella labb och genomlysningslabb.  
 
Antalet skelettundersökningar och genomlysningsundersökningar har minskat de 
senaste 8 åren på grund av metodutveckling och ändrade diagnostiska riktlinjer. 
Detta gör att det nu går att minska antalet labb i Eksjö genom att skapa ett 
kombinatonslabb med slätröntgen/genomlysning. Det är också en fördel då labben 
idag är små samt att det ger bättre möjlighet att utföra undersökningar i narkos. 
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Verksamhetens bedömning av investeringen 
Genomlysningslabb på Röntgen, Höglandssjukhuset i 
Eksjö RJL 2020/1950 

 

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Förbättrad patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Liten påverkan 

Förbättrad produktion Liten påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Kortare behandlingstider  Liten påverkan 

Ändrat arbetssätt Stor påverkan 

Effektivare processer Liten påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

 
Finansiering 

 För ombyggnationen på maximalt 14 200 000 kronor finns reserverat 
utrymme i investeringsplanen. 

 För specade investeringar på sammanlagt 9 000 000 kronor har det 
reserverats medel i 2020 och 2021 års utrymme för specade investeringar. 

 Tillkommande engångskostnad i samband med byggnation och inköp av 
utrustningar beräknas uppgå till max 525 000 kronor. Detta finansieras 
inom verksamhetsområdets ordinarie budget.  

 Årliga IT-kostnader avseende system för larm och anrop ökar med 
123 000 kronor och finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie 
budget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

  RJL 2020/1950 

 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 221  
 
Revidering av reglemente för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Diarienummer: RJL 2020/2211 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
föreslås revideras med anledning av anpassning av skrivningar kring 
avtalsbelopp och prislista samt ökad anpassning till nationell 
kunskapsstyrningsstruktur.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för 

Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmätige 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 199  
 
Revidering av reglemente för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Diarienummer: RJL 2020/2211 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
föreslås revideras med anledning av anpassning av skrivningar kring 
avtalsbelopp och prislista samt ökad anpassning till nationell 
kunskapsstyrningsstruktur.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för 

Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1



MISSIV 1(2) 

 2020-10-13 RJL 2020/2211 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Revidering av reglemente för 
samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås 
revideras med anledning av anpassning av skrivningar kring avtalsbelopp och 
prislista samt ökad anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur.  

Information i ärendet 
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2018. Reglementet 
behöver nu anpassas avseende skrivningar kring avtalsbelopp och prislista. I 
samband med ökad anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur, föreslås 
även en ändring av reglementet som möjliggör för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen att avge gemensamt yttrande på remisser. 
 
Följande förändringar i reglementet föreslås: 
§1 Uppdrag 
Följande skrivning utgår: ”Nämnden får besluta om fördelning av tilldelad budget 
från respektive region för gemensam verksamhet.” 
 
§2 Behörighet 
Följande skrivning utgår: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för den 
gemensamma regionsjukvården.” 
 
Ovanstående två skrivningar som utgår ersätts med följande skrivning under §2 
Behörighet: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga 
gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del enligt 
gällande avtalsmodell.”  
Nämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för utomlänsvård” 



MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2211 

 

Reglementet kompletteras med: 
”Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att 
varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska skrivas 
under av ordförande och de två vice ordförande. Nämnden kan delegera beslut av 
ett gemensamt yttrande till presidiet.” 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Beslut skickas till 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
Regionledningskontoret - Regiondirektör, Folkhälsa sjukvård, Kansli 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg 
Kanslidirektör 

  



PROTOKOLLSUTDRAG
Regionsjukvårdsstaben Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
Christina Blomqvist regionen

2020-06-05

Revidering av 
samverkansnämnden 
för 
Sydöstra sjukvårds-re-
gionens reglemente
SVN 2020-33

§ 40
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2018. Regle-
mentet behöver nu anpassas avseende skrivningar kring avtalsbelopp 
och prislista. I samband med ökad anpassning till nationell kunskaps-
styrningsstruktur, föreslås även en ändring av reglementet som möj-
liggör för samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen att 
avge gemensamt yttrande på remisser. 

Följande förändringar i reglementet föreslås:
§ 1 Uppdrag
Följande skrivning utgår: 
”Nämnden får besluta om fördelning av tilldelad budget från respekti-
ve region för gemensam verksamhet.” 

§ 2 Behörighet
Följande skrivning utgår:
”Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för 
den gemensamma regionsjukvården.” 

Ovanstående två skrivningar som utgår ersätts med följande skrivning 
under §2 Behörighet:

”Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och 
övriga gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och 
rörlig del enligt gällande avtalsmodell.” 
Nämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för 
utomlänsvård”

Reglementet kompletteras med:
” Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsätt-
ning att varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. 
Yttrandet ska skrivas under av ordförande och de två vice 
ordförande. Nämnden kan delegera beslut av ett gemensamt yttrande 
till presidiet.”

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR 

a t t tillstyrka revidering av reglemente för samverkansnämnden i 
Sydöstra sjukvårdsregionen enligt föreliggande förslag

Vid protokollet



PROTOKOLLSUTDRAG
Regionsjukvårdsstaben Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
Christina Blomqvist regionen

2020-06-05

Christina Blomqvist
Sekreterare

Justerat

Kaisa Karro               Rachel De Basso            Angelica Katsanidou                

Rätt utdraget intygas;

Christina Blomqvist
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Regionsjukvårdsstaben 
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Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
regionen 

 
 
 
 
Revidering av reglemente för samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen 
  
 

Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2018. Reglementet behöver 
nu anpassas avseende skrivningar kring avtalsbelopp och prislista. I samband med 
ökad anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur, föreslås även en ändring 
av reglementet som möjliggör för samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen att avge gemensamt yttrande på remisser.  
 
Följande förändringar i reglementet föreslås: 
 
§ 1 Uppdrag 
Följande skrivning utgår:  
”Nämnden får besluta om fördelning av tilldelad budget från respektive region 
för gemensam verksamhet.”  
 
§ 2 Behörighet 
Följande skrivning utgår: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för den 
gemensamma regionsjukvården.”  
 
Ovanstående två skrivningar som utgår ersätts med följande skrivning under §2 
Behörighet: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga 
gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del enligt 
gällande avtalsmodell.”  
Nämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för utomlänsvård” 

 
Reglementet kompletteras med: 
” Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att 
varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska skrivas 
under av ordförande och de två vice ordförande. Nämnden kan delegera beslut 
av ett gemensamt yttrande till presidiet.” 
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  Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås BESLUTA  

 
a t t tillstyrka revidering av reglemente för samverkansnämnden i Sydöstra 
sjukvårdsregionen enligt föreliggande förslag 
 
 

 
Kaisa Karro Lena Lundgren 

 Ordförande i SVN Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 Region Östergötland Region Östergötland 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Peder Björn, Region Östergötland 
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Reglemente för Samverkansnämnden  
i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samverkansnämnden 2020-06-05 
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§1 Uppdrag 
Samverkansnämnden är en gemensam politisk nämnd för regionerna i Sydöstra 
sjukvårdsregionen: Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. 
Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat de fått av regionfullmäktige i 
respektive region. Nämndens beslut ska fattas så att de tre samverkande regionerna har 
samma inflytande. 
Samverkansnämnden har ett övergripande ansvar för den samverkan som regionerna kommer 
överens om i regionsamverkansavtalet. 
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen samt till vilka enheter den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss 
regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor inom andra områden än hälso- och 
sjukvård. Det kan till exempel vara frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, regional 
utveckling och dialog med statliga myndigheter. 
Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller en viss grupp av 
ärenden till nämndens presidium, som då utgör ett sådant utskott som avses i 3 kap. 5 § 
kommunallagen. 
 

§2 Behörighet 
Samverkansnämnden företräder de samverkande regionerna. 
Samverkansnämnden är formellt placerad inom Region Östergötland och underställd dess 
regionfullmäktige. Nämnden ansvarar därför för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland beslutat. 
Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive regionfullmäktige, utifrån 
länsinvånarnas behov, ställer till Samverkansnämndens förfogande. Respektive 
regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för den gemensamma regionsjukvården i 
samband med sitt beslut om treårsbudget. 
Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga gemensamma 
verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del enligt gällande avtalsmodell. Vid 
större avvikelser från budget kan nämnden inleda överläggningar om reglering av avvikelsen 
med berörda regioner. 
Nämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för utomlänsvård. 
Samverkansnämndens budget upprättas av Region Östergötland efter samråd med de 
samverkande regionerna. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för 
budgetprocessen och beslutar när nämndens medelsförvaltning ska redovisas. 
Samverkansnämnden kan inte ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut 
träffas å samtliga regioners vägnar av Region Östergötland. 
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Samverkansnämnden kan delegera beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av 
expertis och andra förvaltningsfrågor till nämndens presidium, till en av nämndens ledamöter 
eller till tjänsteperson i Regionsjukvårdsledningen. Samverkansnämndens presidium utgör då 
ett sådant utskott som avses i 3 kap 5 § kommunallagen. 
Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att varje region 
beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska skrivas under av ordförande och de 
två vice ordförande. Nämnden kan delegera beslut av ett gemensamt yttrande till presidiet. 
Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden. 
 

§ 3 Ordförande och ledamöter  
Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer 
respektive regionfullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare. 
Ordförande och minst två vice ordförande utses av regionfullmäktige i Region Östergötland. 
Ordförandeskapet roterar i intervaller om två år. Regionerna som inte upprätthåller 
ordförandeskapet representeras genom vice ordförande. 
Från och med 2018 har en representant för Region Kalmar län utsetts till ordförande. För 
nästa tvåårsperiod utses en representant för Region Östergötland och för nästa tvåårsperiod 
därefter utses en representant för Region Jönköping län. 
 

§ 4 Presidium  
Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. Samtliga 
samverkande regioner ska vara representerade i presidiet. 
 

§ 5 Sammanträden 
Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som 
ordföranden finner nödvändigt. Nämnden kan även sammanträda på begäran från minst tre 
ledamöter i nämnden. 
Regionsjukvårdsledningen bereder ärendena till nämnden. Regionsjukvårdsledningens 
sammankallande ansvarar för beredningen. 
Regionerna utser vardera en tjänsteperson som kallas till nämndens sammanträden. 
Tjänstepersonerna har rätt att yttra sig under sammanträdena. 
En sekreterare, som utsetts av nämnden, för protokoll. 
 
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i nämndens sammanträden 
på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande.  
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§ 6 Regionsjukvårdsledning och Stab 
Regionsjukvårdsledningen tar fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende 
strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av 
regionsjukvården. Regionsjukvårdsledningen verkställer och följer upp nämndens beslut. 
Regionsjukvårdsledningen består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna. 
Regionsjukvårdsledningens stab biträder Regionsjukvårdsledningen inför nämndens 
sammanträden. Staben är en utrednings- och uppföljningsresurs åt nämnden och 
Regionsjukvårdsledningen. Staben består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna. 
 

§ 7 Övriga stödfunktioner 
Regionala kunskapsråd utgör ledningsstöd i den sjukvårdsregionala kunskapsorganisationen. 
Kunskapsråden bemannas med ledningsrepresentanter från de samverkande regionerna. 
Regionala medicinska programområdena (RMPO) och regionala samverkansgrupper (RSG) 
säkerställer sjukvårdsregionens representation i nationella programområden och 
samverkansgrupper. RMPO skapar sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- 
och beslutsstöd, tar emot, anpassar och omsätter nationell kunskap för användning i 
patientmötet. RMPO är sakkunniga i samverkan, följer upp medicinsk kvalitet och åtgärdar 
kvalitetsskillnader. 
 

§ 8 Kostnader 
Varje region bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstepersoners deltagande i 
sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till Samverkansnämnden. 
För särskilda utredningsuppdrag med anledning av den sjukvårdsregionala samverkan kan 
regionerna besluta om annan kostnadsfördelning. 
 

§ 9 Revision och ansvarsutkrävande 
Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i respektive samverkande regionerna. 
Nämndens ansvarsfrihet prövas av respektive regionfullmäktige. 
 

§ 10 Övrigt 
I frågor som inte uttryckligen regleras i detta reglemente gäller Region Östergötlands 
reglemente (RS 2018-48) och bestämmelserna i kommunallagen (2017:725).  
Reglementet ska antagas av respektive regionfullmäktige. 
 
Reglementet gäller från och med 2020-11-01 och tills vidare. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2020-09-23 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 119  Ärendenummer RS 2020/733 

Revidering av samverkansnämndens för Sydöstra 
sjukvårdsregionens reglemente 

Beslut 
Regionfullmäktige i Kalmar län tillstyrker för sin del revidering av 
reglemente för samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen enligt 
redovisat förslag. 

Bakgrund 
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2018. Reglementet 
behöver nu anpassas avseende skrivningar kring avtalsbelopp och prislista. I 
samband med ökad anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur, 
föreslås även en ändring av reglementet som möjliggör för 
samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen att avge gemensamt 
yttrande på remisser. 
Följande förändringar i reglementet föreslås: 
§ 1 Uppdrag 
Följande skrivning utgår: 
”Nämnden får besluta om fördelning av tilldelad budget från respektive 
region för gemensam verksamhet.” 
§ 2 Behörighet 
Följande skrivning utgår: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för den 
gemensamma regionsjukvården.” 
Ovanstående två skrivningar som utgår ersätts med följande skrivning under 
§2 Behörighet: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga 
gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del 
enligt gällande avtalsmodell.” Nämnden ska fastställa prislista inom ramen 
för Riksavtalet för utomlänsvård.” 
Reglementet kompletteras med: 
” Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att 
varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska 
skrivas under av ordförande och de två vice ordförande. Nämnden kan 
delegera beslut av ett gemensamt yttrande till presidiet.” 
--- 



Region Kalmar län 
Datum 
2020-09-23 

 
 

Regionstyrelsen lämnade § 154 den 9 september 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige i Kalmar län tillstyrker för sin del revidering av 
reglemente för samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen enligt 
redovisat förslag.” 

Överläggning 
1. Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta 

enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska göra 

följande ändringar i regionstyrelsens förslag: 
”att Region Kalmar län framför att det under § 2, ”Behörighet”, den 
nya skrivningen om gemensamma yttranden på remisser, ska 
specificeras att det är regionstyrelsen i respektive region som beslutar 
att yttrande ska avges gemensamt, liksom att respektive 
regionstyrelse ska godkänna yttrandet innan det avges. Nämnden ska 
heller inte till presidiet kunna delegera beslut om ett gemensamt 
yttrande. 
att i enlighet med detta undanta dessa beslut från möjlighet till 
delegering i sista stycket i § 1.” 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens 
förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 154 den 9 september 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2020. 
3. Reglemente för Samverkansnämnden, reviderat.



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 222  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2020/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 200  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2020/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2020-10-30 RJL 2020/2315 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner juli-december 2020 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 



       

 2020-10-30      

 
   
  
 

 
Regionfullmäktige 

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
 
Från: Olle Moln Teike, Anders Gustafsson, Samuel Godrén, SD 
Inkommen: 2020-06-29 
Dnr: RJL 2020/1577 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
 
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras 
 
Från: Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson, Gunnel Svensson, M 
Inkommen: 2020-06-02 
Dnr: RJL 2020/1384 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
 
Från: Thomas Bäuml, M 
Inkommen: 2020-06-02 
Dnr: RJL 2020/1383 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
 
Motion – Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta 
bakterier 
 
Från: Helena Elmqvist, Maria Högberg, Olle Moln Teike, SD 
Inkommen; 2020-05-11 
Dnr: RJL 2020/1222 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 
 
Från: Ulf Svensson, Agneta Lundberg, Anders Gustafsson, SD 
Inkommen: 2020-04-06 
Dnr: RJL 2020/883 
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
 



     

 2020-10-30      

 

 
Motion - Låt människors behov styra den offentliga välfärden 
 
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, V 
Inkommen: 2020-03-02 
Dnr: RJL 2020/545 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
 
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga 
 
Från: Thomas Bäuml (M) 
Inkommen: 2020-01-27  
Dnr: RJL 2020/219 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård  
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