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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen 

Reservationer 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Elisabet Töre samt Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”:  

• att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid när 
det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arbete 

• att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och mer 
demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 

• Motionen har behandlats i regionstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion 2020-02-24 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om avslag mot 
Mikael Ekvalls (V) yrkande om bifall och finner att regionstyrelsen beslutar 
avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-11 

Tid: 2022-01-19 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen 

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

 
Motionen har behandlats av regionstyrelsen och dess arbetsutskott  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion 2020-02-24 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen avslå 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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MOTIONSSVAR 1(2) 

 2022-02-01 RJL 2020/545 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Motionssvar - Motion Låt människors 
behov styra den offentliga välfärden 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Elisabet Töre samt Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet föreslår i 
motionen ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”:  

• att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid när det 
gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arbete 

• att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och mer 
demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 

• Motionen har behandlats i regionstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Information i ärendet 
Vid regionstyrelsens sammanträde i mars 2021 gavs tillfälle till inspel i ämnet för 
motionen samt vid arbetsutskottets sammanträde december 2021 lämnades 
ytterligare information i ärendet.  
 
Vänsterpartiet har särskilt lyft tillitsdelegationens arbete och det material som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram i anslutning till detta.  
De underlag och presentationer som gjorts i ärendet innehåller därför utöver 
faktaunderlag ur Budget 2021 även utdrag från SKR:s skrivningar kring 
tillitsbaserad styrning, se motionsunderlag 2021-10-05. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion 2020-02-24 
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MOTIONSSVAR 2(2) 

  RJL 2020/545 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
REGIONSTYRELSEN 
 
Maria Frisk 
Regionstyrelsens ordförande 

Jane Ydman  
Regiondirektör 

 

8



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 222-237 

Tid: 2021-12-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 237  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen. 

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 

 
Motionen är har behandlats i regionstyrelsen samt arbetsutskottet.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion 2020-02-24 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen avslå 
motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Utveckling av faktiskt 
antal årsarbetare, totalt 
och per resultatområde

10



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
hela RJL, per verksamhetsområde

11



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
hela RJL, per personalgrupp

12



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Regionledningskontoret, per 
personalgrupp

13



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Regionledningskontoret, per 
resultatenhet

14



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde IT-centrum, per 
personalgrupp

15



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Verksamhetsstöd och service, 
per personalgrupp

16



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Bra Liv, per personalgrupp

17



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Folktandvården, per 
personalgrupp

18



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Medicinsk vård, per 
personalgrupp

19



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Kirurgisk vård, per 
personalgrupp

20



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Psykiatri, rehab och diagnostik, 
per personalgrupp

21



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Utbildning och kultur, per 
personalgrupp

22



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Länstrafiken, per 
personalgrupp

23



Utveckling av faktiskt antal årsarbetare, 
Resultatområde Kommunal utveckling, per 
personalgrupp
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-203 

Tid: 2021-10-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 203  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Noterar dagens information samt tar upp motionen för behandling 
vid kommande sammanträde i arbetsutskottet.  

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Motion: Låt människors behov styra den offentliga välfärden  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125 

Tid: 2020-05-26 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 123  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till kommande arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Motion: Låt människors behov styra den offentliga välfärden  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 28-45 

Tid: 2021-03-09 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 35  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden – inför motionsberedning  
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen 

• Noterar dagens information och ger regionledningskontoret i 
uppdrag att ta fram ett underlag inför fortsatt beredning.  

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Information av regiondirektör samt motionär Mikael Ekvall  
• Motion: Låt människors behov styra den offentliga välfärden  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-41 

Tid: 2021-03-02 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 41  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Noterar dagens information samt ser att regionstyrelsen vid 
kommande sammanträde ges möjlighet till information om motionen 
samt att ge inspel till kommande motionssvar.  

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Motion: Låt människors behov styra den offentliga välfärden  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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SKRIVELSE 1(6) 

 2021-10-05 RJL 2020/545 

  

 

Förvaltningsnamn  
 Avsändare  

  

Motionsunderlag- Låt människors behov 
styra den offentliga välfärden 

Inledning 
Med anledning av motion från Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till 
regionstyrelsens arbetsutskott. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott 
skrivs förslag till beslut.     

Information i ärendet 
Mikael Ekvall, Elisabet Töre samt Bengt-Ove Eriksson Vänsterpartiet föreslår i 
motionen ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”:  

• att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid när det 
gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arbete 

• att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och mer 
demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 
 

Vid regionstyrelsens sammanträde i mars 2021 gavs tillfälle till inspel i ämnet för 
motionen. Vänsterpartiet, som står bakom motionen, lyfte då särskilt 
tillitsdelegationens arbete och det material som Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) tagit fram i anslutning till det. Föreliggande motionsunderlag innehåller 
därför utöver faktaunderlag ur Budget 2021 utdrag från SKR:s skrivningar kring 
tillitsbaserad styrning.  

Region Jönköpings läns modell för planering, ledning och 
uppföljning 
I beslutad budget med flerårsplan för 2021-2023 finns den modell som Region 
Jönköpings län använder för planering, ledning och uppföljning av verksamheten 
beskriven. Modellen har utvecklats löpande men har sin grund sedan 1990-talet 
och bygger på: 

• Vision 
• Värderingar/ledningsstrategier 
• Mål 
• Handlingsplaner för förbättring och utveckling 
• Mätetal  
• Ständiga förbättringar 
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SKRIVELSE 2(6) 

  RJL 2020/545 

 
 

 

 
Några nyckelbegrepp har funnits med i flera decennier såsom god hushållning och 
kvalitet som strategi.  
 
”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 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.”  (Ur budget 2021) 

Dokumenthierarki 
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 med flera. 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 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. Andra viktiga delar för Region Jönköpings län som 
system är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete 
och resultatuppföljning (beskrivet i systembilden budget 2021 sidan 16).  
 
Uppdrag och mål i budgeten fördelas vidare för genomförande i organisationen 
genom att de förs in i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. För det som 
genomförs genom främjandearbete eller i där vi är en aktör bland flera sker 
uppföljning genom att indikatorer följs. 

Uppdrag i Budget 2021 som rör modellen för planering, ledning och 
uppföljning 
”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. 
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SKRIVELSE 3(6) 

  RJL 2020/545 

 
 

 

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.” 

Analys av operativt och kontrollerande arbete 
I motionens första att-sats föreslås att Region Jönköpings län gör en analys om 
hur personalsammansättningen förändrats över tid när det gäller relationen 
operativt arbete och kontrollerande arbete.  
Varje anställning kodas som en personalkategori, hur antalet anställda inom 
kategorierna förändras följs löpande och återrapporteras i delårsrapporter med 
mera. För att genomföra den i motionen föreslagna analysen behöver man 
kategorisera personalkategorierna ytterligare utifrån relationen operativt arbete 
respektive kontrollerande arbete, denna kategorisering finns inte. 
Den redovisning som sker baserat på kodning i personalkategorier kan brytas ner 
på varje verksamhet vilket ger möjlighet att följa och analysera förändringar i 
antal medarbetare inom olika personalkategorier. Detaljerad kunskap om, och 
bakgrunden till, varför antal medarbetare inom olika personalkategorier förändras 
finns framför allt i den berörda verksamheten. Utgångspunkten är att 
bemanningen och fördelning mellan kategorier och roller ska spegla de uppdrag 
som förvaltningen har, utifrån budget men också utifrån lagstiftning och annan 
styrning.  

Tillitsbaserad styrning 
I Tillitsdelegationens betänkande (Med tillit växer handlingsutrymmet - 
tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018:47) definieras 
tillitsbaserad styrning enligt följande: 
Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

• bygga tillitsfulla relationer, samt 

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som 
organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, 
utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett 
organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. 
Definitionen betonar också vikten av att göra sig tillitsvärdig, genom att 
säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa brukaren. 

Sju vägledande principer 
Tillitsdelegationen definierar sju vägledande principer: 
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SKRIVELSE 4(6) 

  RJL 2020/545 

 
 

 

Tillit 
Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha 
positiva förväntningar. 
 
Medborgarfokus 
Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök 
förstå vad som värdesätts. 
 
Helhetssyn 
Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, det 
vill säga medledarskap, och samverka över gränser. 
 
Handlingsutrymme 
Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande. 
 
Stöd 
Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat professionellt, 
administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 
 
Kunskap 
Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Öppenhet 
Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 
respektera kritik. 

Några kommentarer från SKR kring tillitsbaserad styrning 
Tillit innebär inte valfritt arbete 
Tilliten förutsätter tydliga ramar och mandat, inom vilka medarbetare och 
medborgare kan samarbeta relativt fritt och påverka arbetssätt och beslut. Det 
innebär dock inte fritt valt arbete, utan det finns alltid lagstiftning och regler som 
måste respekteras. En anledning är att man behöver säkerställa likvärdighet i 
behandling av medborgare. 
 
Tillit innebär att premiera lärande 
Det innebär att överseende med mindre allvarliga misstag, men agera vid 
allvarliga problem. Lika viktigt som det är att lära sig att överse med mindre fel 
och misstag och att använda dem för ett lärande, är det att agera på allvarliga 
problem. Det kan handla om medarbetare som konsekvent missköter sitt arbete 
eller om system som inte fungerar. 
 
Tillit innebär att fortsätta kontrollera 
Men det behöver ske mer selektivt, kvalitativt och utifrån dialog med den 
granskade. Prestationer måste alltid utvärderas, inte minst från den politiska 
huvudmannens sida. På så vis vet man om målen nås och att budgeten hålls. Tillit 
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innebär inte att man ska sluta kontrollera, men däremot att man gör det mer 
selektivt och utifrån en närmare dialog med dem som ska rapportera. 
 
Tillit är ett ansvar för alla delar i styrkedjan 
Tillit är inte bara ett ansvar för den högre delen av styrkedjan, utan det är ett 
ansvar för alla involverade i styrningen. Från politik till verksamhet, men också 
horisontella relationer, till exempel mellan aktörer som behöver samverka för att 
medborgaren och brukaren ska få en god hjälp. 
 
Tillitsbaserad styrning kan komplettera nuvarande styrmodell 
Tillitsbaserad styrning är inte en enhetlig styrmodell, utan kan snarare ses som ett 
förhållningssätt. En väl fungerande styrning och ledning måste bygga både på 
ordning och reda, det vill säga kontroll på ekonomi och kvalitet, men också på 
tillit till de som utför välfärdstjänsterna. Det innebär en styrning med inslag av 
flera olika styrmodeller och principer. 

Pågående och kommande arbete inom Region Jönköpings 
län 
Arbetet med målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare är en 
kontinuerlig utveckling av Region Jönköpings läns verksamhetsprocesser. 
Betoningen ligger på medarbetares förutsättningar att växa och utvecklas hos oss 
samt att nya medarbetare lockas av att arbeta hos oss. 
 
Under 2021 har vi påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart 
ledarskap. Det handlar om att tydliggöra chefskapet, att utveckla 
”ledarskapsresan” från identifiering av ledarämnen till avslut där man som ledare 
inom Region Jönköpings län får kontinuerliga utvecklingsmöjligheter. Det 
handlar också om att arbeta med chefers kontrollspann där ett rimligt antal 
medarbetare per chef är en viktig faktor. 
 
Utveckling pågår även kring medarbetarskapet. Både vad gäller att tydliggöra 
förväntningar och möjligheter. Bland annat har Region Jönköpings län arbetat 
fram en lönestruktur som skapar jämlik lön för lika arbete, men också garanterar 
en god löneutveckling under hela sitt yrkesliv hos oss. Det har även skapats 
möjlighet för fler akademiska yrkesgrupper att, utifrån verksamhetens behov, 
specialisera sig på arbetstid genom utbildningsanställningar. 
 
Vi har även arbetat med att utveckla vår gemensamma samverkanskultur och 
struktur tillsammans med de fackliga parterna. Detta i syfte och mål att 
tillsammans samverka för bästa möjliga arbetsmiljö. 
 
Utöver det som nämns ovan och som är exempel på arbete inom ramen för arbetet 
med Sveriges bästa offentliga arbetsgivare behöver vi arbeta med uppdraget i 
budget: ”initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning”. Arbete 
pågår i förvaltningen med att utveckla arbetet med ledning och styrning, till 
exempel koppling av de 13 grundläggande värderingarna till fem 

33



SKRIVELSE 6(6) 

  RJL 2020/545 

 
 

 

ledningsstrategier, detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare 
vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till värderingarna och 
vad som kännetecknar framgångsrika organisationer. Ett fördjupat arbete är även 
påbörjat kring tillitsbaserad styrning med politiska företrädare och 
tjänstemannaledning tillsammans, detta arbete kommer att fortsätta.  
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Patrick Nzamba  
HR-direktör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ Paragrafer 

Tid: 2020-03-23 kl. 15:00  

Plats: Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/219 och RJL 2020/545 

Beslut  
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande: 
 

• Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn 
och unga RJL 2020/219 – fördelas till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 

• Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärden RJL 
2020/545 – fördelas till regionstyrelsen med inhämtning av 
synpunkter från personaldelegationen 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 21-38 

Tid: 2020-04-07 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 36  
 
Fördelning av inkomna motioner 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Anmäler inkomna motioner som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• RJL 2020/219 Motion - avseende arbetet mot psykisk ohälsa på 

primärvårdsnivå från Moderaterna – Fördelad till nämnden för 
folkhälsa och sjukvård. 

• RJL 2020/545 Motion -  Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden från Vänsterpartiet – Fördelad till regionstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Reservationer 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande med 
instämmande av Thomas Bäuml och Malin Wengholm, båda Moderaterna.  
 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Policyn ska efter 
behandling i styrelsen fastställas av regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Information vid dagens sammanträde  
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Faktaunderlag 2022-01-04 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23  
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till egna tilläggsyrkanden, se bilaga med 
instämmande av Thomas Bäuml (M).  
 
Håkan Nyborg Karlsson yrkar bifall till Sverigedemokraternas medskick 
som gjorts i ärendet, se bilaga.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Rachel De Basso (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkanden samt 
det medskick som Sverigedemokraterna gjort. Bifall till det tillägg som 
personaldelegationen gjort i ärendet.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag inklusive tillägg från 
personaldelegationen.  
 
På ordförandes fråga avslås tilläggsyrkanden från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-11 

Tid: 2022-01-19 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts och ska fastställas av 
regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Faktaunderlag 2022-01-04 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23  
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionledningskontoret HR  

 

Policy för arbetsmiljö och hälsa, 
faktaunderlag 
Underlaget beskriver hur Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy och 
systematiska arbetsmiljöarbete uppfyller gällande arbetsmiljölagstiftning. 
Underlaget riktar sig till förtroendevalda.  

Arbetsmiljöverket om politikers arbetsmiljöansvar [*] 
Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt 
uppdrag för att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och 
fullmäktiges målsättning.  
 
Fullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  

• Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och 
riktlinjer tas fram. 

• Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i 
reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Se till att ingen 
arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna. 

• Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

• Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. 

Nämnden eller styrelsen ansvarar för att förvalta och genomföra verksamhet enligt 
fullmäktiges mål och beslut och andra förutsättningar som gäller.  

Nämndens uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
• På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med 

arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. 
• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta 

arbetsmiljömål tas fram. 
• Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 

förvaltningschefen. 
• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet. 
• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen 

så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna 
och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer 
med. 
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• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade 
förändringar innan dessa genomförs. 

• Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. 

• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 

 
Regionstyrelsens reglemente, Region Jönköpings län  
Av Regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen är anställningsmyndighet. 
Regionstyrelsen har därmed det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret 
och har också det övergripande ansvaret på risk- och säkerhetsområdet.   
 
Regiondirektören ansvarar för att regionens verksamheter bedrivs enligt gällande 
lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Regiondirektören fördelar ansvaret 
för arbetsmiljöuppgifterna nedåt i organisationen.  

Vilka krav ställer arbetsmiljölagstiftning på oss som 
arbetsgivare? 
 
Arbetsmiljölagen 1977:1160 
Arbetsmiljölagen (AML) är en skyddslag. Den har två huvudsyften: 

• Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
• Att uppnå en god arbetsmiljö. 

 
Skyldigheter för arbetsgivaren: 
”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML Kap 3, § 2). 
 
”Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö” (AML Kap 3, § 2a).  
 
AML kompletteras med Arbetsmiljöförordningen, föreskrifter och angränsande 
lagar samt av kollektivavtal. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 
2001:1   
Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete syftar till att precisera hur 
arbetsgivaren ska göra för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar enligt 
arbetsmiljölagen. 
 
”Systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 
i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”(AFS 2001:1, § 
5). 
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För att det ska bedrivas på ett effektivt sätt ingår följande i föreskriften: 

• samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, 
• arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet, 
• rutiner för arbetsmiljöarbetet, 
• fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
• kunskaper i arbetsmiljöarbetet, 
• undersökningar av arbetsförhållande, 
• riskbedömningar med handlingsplaner, 
• säkerställer att genomförda åtgärder får effekt, 
• rapportering och utredning av tillbud och olyckor, 
• extern sakkunskap/företagshälsovård beträffande arbetsmiljö och när det 

behövs, 
• säkerställer att dokumentation/policys är kända och aktuella. 
• Varje år ska en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

genomföras. Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa att de 
olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.  

• Utöver detta ska följas upp att rutiner fungerar beträffande anmälningar av 
tillbud och olyckor till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöpolicy 
”Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 2001:1, 5 §). 
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Så här uppfyller vi som arbetsgivare det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetsmiljöpolicy 
Vi som arbetsgivare följer upp det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet i 
den årliga uppföljningen. Rutiner ska finnas för alla aktiviteter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen säkerställer uppföljning av de 
aktiviteterna. Respektive chef förväntas genomföra denna årligen i dec/jan i det 
nya verktyget för SAM/Stratsys. 
 
I verktyget för SAM/Stratys ingår: 

• årsplan 
• processen för SAM: undersök, riskbedöm, åtgärda, följ upp.  
• arbetsmiljöronder – checklistor.  
• verktyg för att riskbedöma i det dagliga arbetet och inför förändringar.  
• handlingsplan 
• årlig uppföljning med frågor baserat på arbetsmiljöpolicy och systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  
• Möjlighet till rapport för övergripande bild av organisationens 

systematiska arbetsmiljöarbete.  
I verktyget har vi inkluderat arbetsgivarens arbete för lika rättigheter och 
möjligheter då metodiken i diskrimineringslagstiftningen bygger på likande 
struktur som för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa diarienr. 2021/2203 
Policyn beskriver Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och 
förhållningssätt inom arbetsmiljö. Konkreta mål för att uppfylla policyn anges 
nedan. Målen ingår inte i policyn utan kan variera/revideras över tid utifrån 
förändrade lagkrav, riktlinjer och arbetssätt, nya uppdrag i verksamhetsplan mm.  
Målen följs upp i verksamhetsplan och i årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, även i medarbetarenkät.   

• Mål: Alla arbetsplatser ska ha en handlingsplan för sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete och genomföra årlig uppföljning1.  

Frågor/påståenden ingår i årlig uppföljning för att granska och 
säkerställa att de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs bla: 

– Chef, medarbetare och skyddsombud samverkar och har ett 
konstruktivt samarbete i arbetsmiljöfrågor. 

– Chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud 
undersöker arbetsmiljön systematiskt. 

 
1 Målet finns inte uttalat i sin helhet utan delar av det ingår som en aktivitet i årsplan för 
arbetsmiljöarbetet i SAM/Stratsys och som fråga/påstående i årlig uppföljning.  
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– Chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud gör 
undersökning och riskbedömning inför förändringar. 

– Aktuell handlingsplan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns och åtgärder följs upp att de har 
gett effekt. 

– Chef har genomfört Region Jönköpings läns grundläggande 
arbetsmiljöutbildning. 

– Chef, medarbetare och skyddsombud har kunskap om de 
risker kopplat till arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen. 

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

• Mål: Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck (mål för att uppfylla 
policy för lika rättigheter och möjligheter). 

 
Fotnot 
Region Jönköpings läns styrdokument utifrån arbetsmiljö.  

• Arbetsmiljöpolicy 
• Policy för lika rättigheter och möjligheter 
• Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
• Samverkanssystemet - Samverkansavtal för Region Jönköpings län 
• Hållbarhetsprogram 
• Riktlinje och rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier och repressalier 
• Riktlinje för bemötande i riskfyllda situationer (hot och våld) 
• Riktlinje för alkohol och drogfria arbetsplatser 

• Rehabilitering- Region Jönköpings läns rehabiliteringsprocess, rutin 
• Tillbud, arbetsolyckor och arbetssjukdom, rutin  

Källförteckning 
[*]. Politikers arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/ 
    Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö, SKR, 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/arbetsmiljo.5067.h
tml 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 211  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att säkerställa att 
innehållet är korrekt utformat samt med beaktande av 
Vänsterpartiets inspel i ärendet. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts som ska fastställas av 
regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23  
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar på återremiss för att säkerställa att 
innehållet är korrekt utformat. I detta yrkande instämmer Mattias Ingesson 
(KD) samt Thomas Bäuml (M).  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar på en återremiss i ärendet. I andra hand bifall till  
Vänsterpartiets yrkanden enligt bilaga.  
 
Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet med följande 
medskick: ”En transparent arbetsmiljö som är trygg och fri från kränkande 
särbehandling. Vårt arbetssätt främjar delaktighet, samarbete och 
öppenhet”. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att regionstyrelsen återremitterar ärendet till 
arbetsutskottet för att säkerställa att innehållet är korrekt utformat samt med 
beaktande av Vänsterpartiets inspel i ärendet. 
 
Regionstyrelsen bifaller förslaget om återremiss.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  

Beslutets antal sidor 
2 
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Regionstyrelsen  
2021-11-30 
 
Ärende 16 
Yrkanden från Vänsterpartiet om förslaget till arbetsmiljöpolicy. 
Vänsterpartiet presenterar nedan ett antal yrkanden beträffande förslaget till 
arbetsmiljöpolicy. Det nuvarande förslaget innehåller bra delar men är inte tillräckligt 
omfattande och flera viktiga aspekter finns inte med. Därför föreslår vi en rad 
kompletteringar gällande förslaget till arbetsmiljöpolicy.  

1.  

Det som finns i det nuvarande förslaget är bra men otillräckligt. Därför yrkar vi att 
nedanstående två punkter bör läggas till i policyn under respektive rubrik: 

• erbjuds du friskvårdsbidrag med syfte att uppnå hälsa och livskvalitet. 
Friskvårdsbidraget är viktigt för att skapa jämlika möjligheter att delta i aktiviteter på 
fritiden som ger tillfälle till fysisk aktivitet 
 

• som skyddsombud har du möjlighet att tillskansa dig god kompetens inom 
arbetsmiljöområdet 
 

• som chef har du möjlighet att tillskansa dig god kompetens inom arbetsmiljöområdet 

2. 

Enligt arbetsmiljöverket skall arbetsmiljöpolicyn bland annat utgå ifrån de risker som finns i 
organisationens verksamhet. I policyn ska arbetsgivaren även beskriva hur 
arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall och 
skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska arbetsgivaren beakta både fysiska, 
psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön.  

Vänsterpartiet anser inte att detta görs fullt ut i förslaget till arbetsmiljöpolicy. Det ansvar 
som arbetsgivaren övergripande har, i synnerhet beträffande den fysiska arbetsmiljön, är 
inte tydligt beskrivet. Dessutom finns få kopplingar till de risker som finns i Region 
Jönköpings läns verksamheter.   

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet att det läggs till en tredje rubrik utöver 
medarbetare och chefer som fokuserar på vad regionen som arbetsgivare övergripande har 
för ansvar kring de fysiska, psykologiska och sociala förhållandena delarna av arbetsmiljön.   

3. 

En bra arbetsmiljöpolicy är tydlig kring roller och ansvarsfördelning. Detta saknas i stora 
delar i förslaget till arbetsmiljöpolicy. Med anledning av det yrkar Vänsterpartiet att det 
läggs till ett avsnitt om rollfördelning och ansvar i arbetsmiljöpolicyn. 
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4.  

Med anledning av Vänsterpartiets tredje yrkande så föreslår vi att nedanstående avsnitt om 
rollfördelning och ansvar läggs till i arbetsmiljöpolicyn. 

Roller och ansvar  

Fullmäktige  
Fullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom Region Jönköpings län. Det 
är fullmäktige som fastställer regionens arbetsmiljöpolicy och ger nämnderna ekonomiska 
resurser för arbetsmiljöarbetet. 
 
Regionstyrelsen  
Regionstyrelsen har på uppdrag av fullmäktige uppsiktsplikt över att nämnderna arbetar 
med arbetsmiljöfrågor enligt lag, förordningar, föreskrifter, avtal och uppställda mål. 
Regionstyrelsen följer årligen upp organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöarbetet är en del i regionstyrelsens årshjul för uppföljningar.  
 
Nämnd  
Respektive nämnd ansvarar för att verksamhet drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till bland annat 
direktörerna. Varje nämnd följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Direktör 
Direktörer ansvarar för arbetsmiljöarbetet i respektive verksamhet vilket bland annat 
innefattar ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete och en tydlig fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom ansvarsområdet. Direktören upprättar även övergripande 
handlingsplaner för verksamheten vilka kan vara en del i underlaget för nämnderna i sin 
uppföljning. 
 
Chef  
Chefer med personalansvar ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sin enhet utifrån mottagen 
och undertecknad fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöfrågorna ska vara en 
naturlig del i verksamheten och på arbetsplatsträffar. 
 
Medarbetare  
Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och stort ansvar för sin 
egen hälsa och arbetsförmåga. Medarbetare kan ha arbetsuppgifter inom 
arbetsmiljöområdet fördelat till sig. I alla aktiviteter kopplade till Region Jönköpings län 
systematiska arbetsmiljöarbete förväntas medarbetare medverka i arbetet och delta i 
åtgärder och aktiviteter utifrån sina förutsättningar. 
 
Skyddskommitté  
Central samverkansgrupp inom Region Jönköpings län utgör skyddskommitté där minst ett 
skyddsombud ska delta. Kommittén ska träffas var tredje månad för att komma överens om 
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den övergripande planeringen av arbetsmiljöarbetet, alltså sådant som rör hela 
organisationen. Frågor som kommittén kan ta upp är exempelvis medarbetarhälsovård, 
användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning samt rehabiliteringsinsatser. 
Skyddskommittén ska också vara med och samråda kring eventuella förändringar av lokaler, 
arbetsmetoder och organisation.  
 
Uppföljning  
Vid all fördelning av arbetsmiljöuppgifter följer ett uppföljningsansvar. Samtliga nivåer inom 
Region Jönköpings län följer upp sin del av verksamheten. Regionstyrelsen följer årligen 
regionövergripande upp policyn samt ger stöd i den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Mikael Ekvall (V) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Personaldelegation §§ 24-37 

Tid: 2021-11-24 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 33  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa, 
med nedanstående notering. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Den saknar 
fastställande i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Delegationen lämnar följande notering: 
Ansvar: 
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom 
Region Jönköpings län. Regiondirektören är regionstyrelsens verkställande 
tjänsteman med ansvar att ge förutsättningar för bedrivandet av ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. HR-direktören fastställer de 
verksamhetsövergripande riktlinjerna för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ansvaret på verksamhetsnivå följer det delegerade 
verksamhetsansvaret. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 215  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Den saknar 
fastställande i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar på att tillägg görs med ordet delaktighet i första stycket 
…goda arbetsvillkor, delaktighet och förutsättningar… 
 
Ordförande yrkar på att det inför regionstyrelsens beslut kompletteras med 
förslag på formulering av ett stycke om ansvarsfördelning. 
 
Samt noteras till protokollet: I samband med budgetinternatet i januari 
kommer dokumenthierarki fortsatt diskuteras och förtydliga policies roll i 
denna. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag samt 
tillägg enligt ovan.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-10-28 RJL 2021/2203 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Policy för arbetsmiljö och hälsa  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Den saknar fastställande i 
Regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy saknar fastställande i 
Regionfullmäktige. Därtill är nuvarande version äldre och behöver förnyas.  
 
Policyn beskriver grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt inom 
arbetsmiljö och hälsa. Medarbetare inom Region Jönköpings län ska trivas, känna 
sig uppskattade och respekterade och få möjlighet att utveckla sin kompetens. 
Motiverade medarbetare bidrar till ambitionen att Region Jönköpings län ska bli 
Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.  
 
Det är chefer och medarbetare som tillsammans utvecklar en god arbetsmiljö. 
Chefen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetare är 
delaktiga och engagerade. Chefen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv samt förebyggande och rehabiliterande 
perspektiv, på organisatorisk nivå.     
 
Konkreta mål för att uppfylla policyn kommer bland annat att följas upp i chefens 
årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målen kan revideras 
över tid utifrån förändrade lagkrav, riktlinjer och arbetssätt med mera.  
 
Befintligt styrdokument som ersätts 
Den ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy, fastställd 1988 justerad 2007, av 
regiondirektör.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL      

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret, HR 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman  
Regiondirektör 

Patrick Nzamba  
HR-direktör 
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POLICY 1(1)  
 RJL 2021/2203 

 
  
  
  
  

   

Godkänt av    Gäller från    
Innehållsansvarig Pernilla Lindmark Gyllensvaan Version 0.6 
Kapitel    Dokument ID 198653 

Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Region Jönköpings läns arbetsplatser ska kännetecknas av arbetsglädje och 
trygghet och bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv genom ett gott 
arbetsklimat, goda arbetsvillkor och förutsättningar för personlig och professionell 
utveckling.  

Tillsammans skapar vi inkluderande, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser 
som bidrar till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och 
respekterade. En arbetsmiljö som är trygg och fri från kränkande särbehandling. 
Vårt arbetssätt främjar delaktighet, samarbete och öppenhet.  

Som medarbetare i Region Jönköpings län 

 bidrar du till en god arbetsmiljö där du är delaktig och engagerad 
 lyfter du friskfaktorer samt påtalar risker i arbetsmiljön 
 lyfter du och delar med dig av förbättringsförslag och medverkar till att 

genomföra dem  
 bryr du dig om din egen hälsa och är uppmärksam på hur dina kollegor 

mår 

Har du även uppdrag som chef i Region Jönköpings län  

 involverar du medarbetare genom att visa tillit. Tillsammans är ni 
engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö som möjliggör för 
medarbetare att vara delaktiga och engagera sig i arbetet 

 underlättar du för medarbetare att se sin roll i helheten och ha ett tydligt 
mandat till verksamhetens utveckling 

 tar du ansvar för helheten genom att sätta mål samt underlätta samarbete 
och utveckla ledarskap 

 bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv samt förebyggande och rehabiliterande perspektiv 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB 
Diarienummer: RJL 2021/2718 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Godkänna reviderad bolagsordning för TvNo Textilservice AB, samt 
• Godkänna reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice AB, samt 
• Att besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och 

Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning  
En reviderad bolagsordning och ett reviderat ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag 2022-01-19 
• Missiv daterad 2021-12-28 
• Reviderad bolagsordning TvNo Textilservice AB 
• Reviderat ägardirektiv TvNo Textilservice AB 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-11 

Tid: 2022-01-19 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB 
Diarienummer: RJL 2021/2718 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Godkänna reviderad bolagsordning för TvNo Textilservice AB, samt 
• Godkänna reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice AB, samt 
• Att besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och 

Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning  
En reviderad bolagsordning och ett reviderat ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2021-12-28 
• Reviderad bolagsordning TvNo Textilservice AB 
• Reviderat ägardirektiv TvNo Textilservice AB 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2021-12-28 RJL 2021/2718 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Revidering av bolagsordning och 
ägardirektiv för TvNo Textilservice AB 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige  

• Godkänna reviderad bolagsordning för TvNo Textilservice AB, samt 
• Godkänna reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice AB, samt 
• Att besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och 

Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning  
En reviderad bolagsordning och ett reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice 
AB har tagits fram. 

Information i ärendet 
Bakgrund 
TvNo Textilservice AB bildades 1978 och ägs av Region Östergötland (49 
procent), Region Jönköpings län (49 procent) och Norrköpings kommun (2 
procent). Vid ägarsamrådet där bolaget bjuder in representanter för ägarna, 
lekmannarevisor och revisorer till dialog har uppmärksammats att ägardirektivet 
behöver ses över då detta inte gjorts sedan 2008. Även bolagsordningen som 
reviderades senast 2014 behöver aktualiseras efter att landstingen blivit regioner. 
 
Bolagsordning 
Bolagsordningen aktualiseras så att benämningen landsting byts ut mot region, i 
övrigt inga ändringar. 
 
Ägardirektiv 
Ägardirektivet aktualiseras så att benämningen landsting byts ut mot region. 
Ägardirektivet revideras så att den bolagsstyrningsrapport som bolaget lämnat till 
ägarna sedan 2016 på Region Östergötlands begäran, nu också skrivs in som ett 
gemensamt krav. Vidare ställs krav på följsamhet till ägarnas regler för 
representation m.m. innebärande att bolaget ska följa Region Östergötlands policy 
för representation och gåvor. Bolaget ska lämna övergripande information till 
ägarna för kännedom om nivån på framtida investeringar. 
 
Vid bildandet av bolaget kom ägarna överens om en aktieutdelning motsvarande 3 
procent av aktiekapitalet. Aktieutdelningen som uppgår totalt till 90 000 kronor 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/2718 

 
 

 

per år tas bort då beloppet är av mindre betydelse för ägarna. Bolaget kan föreslå 
aktieutdelning efter avstämning med ägarna. 
 
Bolagsordningen och ägardirektivet ska efter beslut av ägarna tas upp till beslut på 
en extra bolagsstämma. 
 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2021-12-28 
• Reviderad bolagsordning TvNo Textilservice AB 
• Reviderat ägardirektiv TvNo Textilservice AB 

 
TvNo Textilservice AB 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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     Org nr 556038-5584 
 
 
 
 

Ägardirektiv för TvNo Textilservice AB 
 
 
 
 

 

Bakgrund 

TvNo Textilservice AB ägs av Landstinget i Region Östergötland 
(49%), Landstinget i Region Jönköpings län (49%) och av Norrköpings 
kommun (2%). 
 
Nedanstående ägardirektiv är gemensamma för de tre ägarna och gäller 
tills vidare. Årligt ägardirektiv lämnas inte. 
 

Bolagets uppdrag och huvudinriktning 

Bolagets uppdrag är att driva en välfungerande textilverksamhet som 
svarar mot högt ställda krav på hygien. Verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv och av hög kvalitet. Bolaget ska i jämförelser kunna 
uppvisa resultat bland de främsta i sin bransch. 
 
Bolagets försäljning ska till huvuddelen rikta sig till ägarnas egen verksamhet 
eller till av ägarna finansierad verksamhet. 
 
Huvudinriktning: 
• Ansvara för välfungerande och effektiv textilförsörjning till kunderna 
• Förvalta och utveckla den i bolaget ägda textilstocken 
• Genom kontinuerlig dialog identifiera och svara upp mot 

nuvarande och kommande kunders behov 
• Fungera som strategisk rådgivare till ägarna i frågor som rör 

textilförsörjning 
 

Skäl till ägande 

Ägarnas avsikt med bolaget är att säkerställa tillgång till god tvättservice 
utifrån förutsättningen att bolaget är lika kostnadseffektivt som branschen 
i övrigt. 

 

61



     Org nr 556038-5584 
 
 
 
 

Ägardirektiv för TvNo Textilservice AB 
 
 
 
 

 

 
 

Krav på bolagets verksamhet 

Bolaget ska drivas på ett professionellt sätt. De jämförelsedata som 
används inom branschen ska redovisas av bolaget till ägarna och ge 
underlag för ägarnas bedömning av bolagets förmåga. 
 
Bolaget ska i samråd med kunderna enas om samarbetsformer på 
olika nivåer som säkerställer god dialog mellan bolaget och 
kunderna. Bolaget har huvudansvaret för att dessa dialogarenor 
upprätthålls. 
 
Bolagets ska särskilt vinnlägga sig om att kontinuerligt reducera 
negativ miljöpåverkan. 
 
Bolaget ska ha en stabil ekonomi och uppnå en soliditet som innebär 
att kommande investeringsbehov kan hanteras utan finansiering 
från ägarna. 
 
Prissättningen ska baseras på självkostnad, med hänsyn taget till 
behovet av långsiktigt stabil ekonomi för att hantera fluktuationer i 
verksamheten. 
 
Transportkostnader ska fördelas lika på allt tvättgods. 
 

Insyn och rapportering 

Av bolagsordningen framgår att bolagets ska bereda ägarna 
möjlighet att yttra sig innan ärenden av principiell betydelse eller 
större vikt beslutas. Därutöver gäller följande. 
 
Årsredovisning 
Bolagets bokslut inklusive vissa speciella uppgifter ska vara ägarna 
tillhanda senast den 15 februari. Om inte årsredovisningen är granskad av 
revisorerna ska ändå ett preliminärt exemplar skickas in. Den slutliga 
reviderade årsredovisningen tillsammans med revisionsrapport och i 
förekommande fall granskningsrapport skickas därefter in tillsammans 
med kallelse till ordinarie bolagsstämma senast den 1 juni. 
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     Org nr 556038-5584 
 
 
 
 

Ägardirektiv för TvNo Textilservice AB 
 
 
 
 

 

 
Delårsrapport 
Bolagen Bolaget ska lämna en delårsrapport efter augusti månad. 
Delårsrapporten ska lämnas senast den 20 september. Delårsrapporten ska 
bestå av ett bokslut per augusti och en bedömning av det förväntade 
årsresultatet. 
 
Redovisningen ska bestå av en balans- och en resultaträkning. Med 
delårsrapporten ska en kort förvaltningsberättelse lämnas, där det ska 
framgå hur bolagets verksamhet följer inriktning i ägardirektiv och 
budget. Eventuella avvikelser ska tydligt framgå med uppgift om  
 
planerade åtgärder. Det förväntade årsresultatet ska vara efter planerade 
åtgärder. 
 
Styrelsens protokoll 
Ett färdigt protokoll ska sändas till ägarna senast två veckor efter varje 
styrelsesammanträde. 
 
Bolagsstyrningsrapport 
En bolagsstyrningsrapport ska lämnas för det senaste året. Rapporten ska 
utformas enligt anvisningar från ägare och lämnas senast 20 januari. Bolagets 
styrelse ska besluta om att lämna rapporten som undertecknas av 
verkställande direktör. 
 
Investeringsinformation 
Information om planerade investeringar under kommande treårsperiod ska 
årligen lämnas till ägarna på en övergripande nivå senast 1 mars. 
 

Ägarsamråd 

Minst en gång per år ska styrelsens ordförande kalla ägarna till 
ägarsamråd för att ge aktuell information och samtidigt ge 
möjlighet för ägarna att samråda kring principiellt viktiga frågor. 
 

Övrigt 
Bolaget ska följa ägarnas regler för representation och gåvor m.m. Ägarna har 
beslutat att det är Region Östergötlands policy och riktlinjer för representation, 
gåvor, tjänsteresor med mera som avses. 
 
Bolaget ska inte föreslå aktieutdelning utan att först efterhöra ägarnas synpunkter. 
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BOLAGSORDNING 2015-03-27 2022-mm-dd 
 
§ 1 
Bolagets firma är TvNo Textilservice Aktiebolag. 

 
 
§ 2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län. 

 
 
§ 3 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tvätteri- och 
textiluthyrningsverksamhet. Verksamheten ska tillgodose behovet av rent tvättgods 
huvudsakligen för offentligfinansierad verksamhet i Östergötland och Jönköpings län. 
Verksamheten drivs i enlighet med lokaliseringsprincipen. 

 
 
§ 4 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 
för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. Frågan om allmänna handlingars utlämnande avgörs av 
verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut 
handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. 

 
 
§ 5 
Bolaget ska bereda fullmäktige hos respektive delägare möjlighet att yttra sig innan 
beslut i verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
 
§ 6 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. 

 
 
§ 7 
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 stycken och högst 120 000 stycken. 

 
 
§ 8 
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex personliga suppleanter. Region 
Jönköpings län och Region Östergötland 

Östergötlands läns landsting utser vardera tre ledamöter och tre suppleanter. 
 
Ledamot och suppleant utses på 4 år och gäller fr o m ordinarie bolagsstämma 
t o m ordinarie bolagsstämma. 

 
Styrelsen utser en ordförande och en vice ordförande. 

 
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne dess vice ordförande öppnar 
bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 
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§ 9 
Bolaget ska ha minst en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en 
auktoriserad revisorssuppleant. Region Jönköpings län och Region Östergötlands 
läns landsting utser dessutom för en tid om 
4 år vardera en lekmannarevisor och ersättare för denne. 

 
§ 10 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom rekommenderat brev tidigast fyra och 
senast tre veckor före stämman. 

 
 
§ 11 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma 

 
1 Val av ordföranden vid stämman 
2 Upprättande och godkännande av röstlängd 
3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 
4 Val av justeringsmän 
5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av förvaltningsberättelse med balansräkning samt 

resultaträkning 
7 Framläggande av revisionsberättelse 
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
12 Val av a) styrelse 

b) revisorer 
13 Övriga frågor vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman 

 
 
§ 12 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 
000 kronor. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Kompletterande skrivelse 2022-01-21 
• Informationsdragning under sammanträdet 2021-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02, 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Ordföranden föreslår att följande tillägg görs i protokollet:  
”Vid utformning av nya vårdlokaler behöver man bygga flexibelt då 
utvecklingen inom psykiatrin och omställning till nära vård kan innebära 
förändrat vårdplatsbehov, både ökning och minskning. Det ska finnas 
vårdplatser utifrån behov och ge goda förutsättningar för att vård kan 
bedrivas på ett patientsäkert och patientnära sätt både nu och i framtiden.” 
 
Regionstyrelsen bifaller ovanstående protokollsanteckning.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag samt godkänner protokollsanteckning.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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 2022-01-21 RJL2021/1778 

  

 
  

Förvaltningsnamn  
 
 

 
Regionstyrelsen 

Nya lokaler för psykiatrin i Värnamo – 
komplettering angående vårdplatser  

 
Komplettering efter frågeställning från Regionstyrelsen gällande antal vårdplatser 
inom psykiatriska kliniken i Värnamo.  
 
Nämnden ser att tillbyggnaden bör byggas enligt principen om vårdplatser efter 
behov, med viss marginal. Då utvecklingen inom psykiatrin och den nära vården 
kan förändras över tid bör planeringen ta höjd för förändrat vårdplatsbehov, 
både ökning och minskning. 
 

Beskrivning av vårdplatsfrågan – hur vi vet att föreslaget antal 
vårdplatser är ändamålsenliga. 
 
I nationell jämförelse har Region Jönköpings län fler vårdplatser per 100 000 
invånare än rikssnittet och betydligt fler jämfört med tex Region Östergötland och 
Region Halland. Antalet patienter inom psykiatrisk vård per 100 000 invånare 
ligger omkring mitten. Vad gäller antalet patienter inom heldygnsvård ligger 
Region Jönköpings län högst i landet efter Stockholm, ca 1/3 fler jämfört med 
Region Östergötland. Liknande siffror ses vad gäller antal vårdtillfällen per 
100 000 invånare. 
 
Sedan 2015 pågår ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla den psykiatriska 
vården till att vara bland de bästa i landet. Målsättningen är att öppenvården ska 
vara basen och behovet av heldygnsvård ska kunna minska. Arbetet med 
individuella vårdplaner och planerade vårdtider vid inskrivning heldygnsvård och 
förbättrad kommunikation inför utskrivning utvecklas successivt.  
 
Psykiatrisk vårdjour har utvecklats i de tre länsdelarna, men där har Värnamo 
ännu inte upparbetat och bemannat resursen på motsvarande sätt som de två 
övriga klinikerna.  
 
Självvald inläggning finns numera etablerad vid samtliga tre kliniker och 
förväntas minska behovet av heldygnsvård över tid i takt med utformade 
individuella vårdplaner och kontrakt. 
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 2022-01-21 RJL2021/1778 

 
 

 

Det har påbörjats ett utvecklingsarbete med kommunerna i södra länsdelen för ett 
förbättrat samarbete med handledning, konsultation och vårdplanering för att 
minska behovet av vårdplatser och vårdtid på sjukhuset. 
 
Beläggningsgraden på tillgängliga vårdplatser ligger under rikssnittet. Vid 
psykiatriska klinikerna på Ryhov respektive Höglandssjukhuset har de över tid 
legat på en stabil nivå, även när vårdplatser minskats. Överbeläggningar är sällan 
förekommande.  
 
Beläggningsgraden i Värnamo har historiskt varit låg, men har successivt ökat på 
senare år för att nu ligga på nivå motsvarande de övriga två klinikerna i Region 
Jönköpings län. Beläggningsnivå inberäknar även patienter på permission, ett 
arbetssätt som är vanligt förekommande innan utskrivning från vårdavdelning. 
 
Resonemang kring behovet av vårdplatser för heldygnsvård i Värnamo 

• Även om vårdplatsantalet i Värnamo minskas från 18 till 16 så innebär det 
att Region Jönköpings län har vårdplatser väl i nivå med övriga regioner i 
landet. 

• Fortsatt utveckling av öppenvård, psykiatrisk vårdjour och samarbetet med 
kommunerna förväntas minska behovet av heldygnsvård på motsvarande 
sätt som vi kunnat se i norra och östra länsdelarna. 

• Med ett förändrat arbetssätt enligt ovan förväntas kliniken i Värnamo 
kunna nå en medelvårdtid som vid psykiatriska kliniken på Höglandet. En 
motsvarande medelvårdtid skulle minska behovet av vårdplatser med ca 4 
jämfört med idag. 

• Utvecklingsarbetet inom specialistpsykiatrin fortsätter i riktningen mot 
ökat stöd och hjälp i den nära vården. Vid en utveckling där 16 vårdplatser 
inte skulle behövas i Värnamo kan lokalerna på vårdavdelningen 
avgränsas för att användas för öppenvårdsverksamhet 

• Vid en situation där fler än 16 vårdplatser behövs i Värnamo finns ett väl 
upparbetat, dagligt, samarbete inom regionen för att samutnyttja den 
gemensamma resursen heldygnsvård som finns vid de tre 
vuxenpsykiatriska klinikerna. Ett utvecklat digitalt arbetssätt gör att 
samarbetet mellan klinikerna, vårdtagare, vårdgivare, heldygnsvård och 
öppenvård inklusive kommuner, kan fungera väl oavsett klinik man vårdas 
vid. 

 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI, REHABILITERING OCH 
DIAGNOSTIK 
 
 
 
Micael Edblom  
Sjukvårdsdirektör  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård står bakom regionstyrelsens förslag att: 

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 
000 kronor. 

Samt lämnar ett medskick till regionstyrelsen enligt nedan. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning under sammanträdet 2021-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02, 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag till beslut tillsammans med följande medskick: 
 
Nämnden ser att tillbyggnaden bör byggas enligt principen om vårdplatser 
efter behov, med viss marginal. Då utvecklingen inom psykiatrin och den 
nära vården kan förändras över tid bör planeringen ta höjd för förändrat 
vårdplatsbehov, både ökning och minskning. 
 
Thomas Bäuml (M) och Olle Moln Teike (SD) ställer sig bakom 
koalitionens medskick. 
 
Elisabeth Töre (V) ställer sig bakom koalitionens medskick samt önskar 
lämna följande protokollsanteckning till ärendet: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Förslaget ser mycket bra ut överlag förutom att Vänsterpartiet vill 
förtydliga att höjd måste tas  
för en organisatorisk förändring i framtiden där abstinensbehandling kan 
återinföras i Värnamo och ett visst antal vårdplatser då kan reserveras för 
detta. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut 
tillsammans med ovanstående medskick. Protokollsanteckningen från 
Vänsterpartiet godkänns.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 146-159, 
165 
Tid: 2021-12-01 kl. 08:30  

Plats: Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet 
den 14 december 2021, efter en informationsdragning kring ämnet. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet 
den 14 december 2021, efter en informationspresentation kring ämnet. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 130-145 

Tid: 2021-11-02 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 141  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård att stå bakom 
Regionstyrelsens förslag att  

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 
000 kronor. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
2. Ritningar hus 21 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 2021-09-15 RJL 2021/1778 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Byggnation av lokaler till psykiatri i 
Värnamo 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige  

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus till en 
maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Information i ärendet 
 
Bakgrund och syfte 
Psykiatriska kliniken har inrymts i hus 09 som är det äldsta huset på Värnamo 
sjukhus och som togs i bruk för snart 50 år sedan. Lokalerna är byggda för 
slutenvård, men under årens lopp har innehåll ändrats och därmed användningen 
av lokalerna. Idag bedrivs istället öppenvård i huset.  
 
Vårdavdelningen, som fram till år 2016 fanns i hus 09, är omodern med  
flerpatientrum och mycket begränsad tillgång på hygienutrymmen. 
Vårdavdelningen har evakuerats till en tom somatisk vårdavdelning i hus 11 på 
grund av mångåriga problem med inomhusmiljön i hus 09.  
 
Även avdelningen i hus 11 innehåller flerbäddsrum med delade toaletter och 
duschar, vilket medför svårigheter att upprätthålla god integritet och vårdhygien. 
Utformningen av lokalerna är inte heller anpassad för psykiatrisk vård och innebär 
utmaningar i att kunna bedriva en personcentrerad och säker vård. Det finns även 
brister i säkerhetsanordningar och reträttvägar. Avdelningen har skrymslen och 
vrår som kan utgöra ett hot och säkerhetsproblem för både patient och 
medarbetare. Det går heller inte att sektionera avdelningen, vilket innebär att 
patienter som kan bli våldsamma kommer att vistas tillsammans med alla andra 
patienter. Vårdavdelningen ligger långt från psykiatrins övriga verksamheter och 
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  RJL 2021/1778 

 
 

 

kräver att patienter måste transporteras till och från mottagning och vårdavdelning 
i sjukhusets kulvertar, korridorer och trappor/hissar. 
  
Stort behov finns av säkra, lättillgängliga och ändamålsenliga lokaler med 
minimerad risk för självskadebeteende/suicidförsök och för hot och våld mot 
personal. 
 
Nuläge och alternativ 
Projektet omfattar en nybyggnad av hus 21, i direkt anslutning till hus 09 samt 
omgivande yttre miljö och trafiklösningar. Byggnaden ska innehålla 
vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt gemensamma lokaler för 
psykiatriska kliniken. I den delen där hus 09 kopplas ihop med den nya 
byggnaden kommer mindre ombyggnader att göras. 
  
Olika alternativ har prövats för att lösa psykiatrins behov av lokaler. Förslagen har 
nått olika långt i beslutsprocessen, men har av olika skäl inte kunnat genomföras. 
Vårdavdelningens placering har utretts och nuvarande placering i hus 11 bedöms 
som olämplig med tanke på avdelningens läge i sjukhuset och avståndet till övriga 
psykiatriska kliniken. Det gör att patienter med eskort av personal/polis måste 
förflytta sig långa sträckor från och till entréer och vårdavdelning, delvis i 
allmänna stråk. Vårdavdelningen är inte heller utformad för psykiatrisk vård utan 
skulle kräva en omfattande ombyggnad och trots det inte bli helt ändamålsenlig. 
 
Även övervägande om att bygga om för vårdavdelningen i hus 09 har gjorts. Detta 
alternativ har lagts åt sidan på grund av svårigheterna att utforma lokalerna för att 
uppnå en god vårdmiljö för patienter inom psykiatrisk vård. Den viktiga faktorn 
med tillgång till utevistelse efter eget önskemål gör att avdelningen helst ska ligga 
på marknivå med tillgång till gårdar.  
 
Det är av stor betydelse att jourmottagningen och vårdavdelningen är placerade 
nära varandra. Jourmottagningen behöver en separat entré för patienter som 
kommer till kliniken med polis eller ambulans. Denna entré bör vara väder- och 
insynsskyddad. Detta går inte att uppnå genom en ombyggnad av hus 09. 
 
Av dessa anledningar föreslås en nybyggnad för vårdavdelning samt 
jourmottagning. Av organisatoriska skäl kommer byggnaden även innehålla 
beroendemottagning och en del gemensamma lokaler för kliniken. 
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Verksamhetens bedömning av investeringen 
Bilaga till ärende för ombyggnation av hus 21 på 
Värnamo sjukhus – Dnr 2021/1778 

 

Kund-/patientperspektiv:   

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten Stor påverkan 

Förbättrad kvalité för kunden/patienten Stor påverkan 

Förbättring vad gäller patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad risk för smittspridning Ingen påverkan 

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen Stor påverkan 

Process- och produktionsperspektiv:   

Möjligheter att korta behandlingstider Stor påverkan 

Förändrat arbetssätt Stor påverkan 

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö                                                          Stor påverkan 

 
Konstnärlig gestaltning 
Som framgår av Kulturplanen strävar Region Jönköpings län efter att följa 
rekommendationen att en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning. För 
byggnationen avsätts 2 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning.  
 
Finansiering 
För byggnationen reserveras utrymme i investeringsplanen. Kostnader för lös 
utrustning finansieras av verksamhetsområdet. Ökade hyreskostnader samt ökade 
städkostnader kompenseras verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
2. Ritningar hus 21 

Beslut skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-203 

Tid: 2021-10-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 194  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott   

• Remitterar ärendet för synpunkter till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård före beslut i regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård före beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet bifaller förslaget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet remitterar ärendet enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på 
236 000 000 kronor. 

2. Godkänna inköp av lös utrustning och inredning enligt schablon till 
en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 – 25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-01-25 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Ställer sig bakom ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på  
236 000 000 kronor. 

2. Ställer sig bakom inköp av lös utrustning och inredning enligt 
schablon till en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 –  
25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör 

Medicinsk vård, och Eva-Lena Enell, verksamhetschef 
medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov 

• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-20 

Tid: 2022-01-11 kl. 08:30  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Ställa sig bakom ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på  
236 000 000 kronor. 

2. Ställa sig bakom inköp av lös utrustning och inredning enligt 
schablon till en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 –  
25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 222-237 

Tid: 2021-12-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 227  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköpin 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetskott 

• Remitterar ärendet till nämnden för folkhälsa och sjukvård före 
beslut i regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm återkommer med beslut i regionstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att ärendet ska passera nämnden för folkhälsa och 
sjukvård före behandling i regionstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2021-11-23 RJL 2021/2308 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Ombyggnad av lokaler på plan 5 och 6 i 
hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på 236 000 000 kronor. 

2. Godkänna inköp av lös utrustning och inredning enligt schablon till en 
maximal kostnad i intervallet 20 000 000 – 25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Information i ärendet 
Bakgrund och beskrivning 
Som en del i den förnyelseprocess som beskrivs i översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov har nu verksamheter flyttat in i nybyggnationen hus D1 och 
D2. Detta innebär att lokaler i sjukhuset har tomställts, vilket möjliggör en 
ombyggnad och teknisk förnyelse av hus D3 och D4 plan 5 och 6. 
 
På plan 6 finns idag neurologmottagning och vårdavdelning för neurologi. 
Flyttning av verksamheter till hus D1 och D2 har gett möjlighet att utöka ytan för 
den neurologiska vården. Vårdavdelningen kommer byggas om till i huvudsak 
enkelrum med egen RWC/dusch samt att rehabiliteringsverksamheten integreras i 
såväl mottagning som vårdavdelning. Efter ombyggnad kommer det på plan 6 att  
finnas en vårdavdelning med 18 vårdplatser samt mottagning, dagsjukvård och 
rehabilitering för stroke- och neurologisk vård (medicin B).  
 
På plan 5 i hus D4 finns idag medicinsk vårdenhet C. På samma plan i hus D3 
finns medicinklinikens administrativa lokaler, medicinska biblioteket och 
rehabiliteringslokaler. I samband med ombyggnaden kommer lung- och 
allergimottagningen att flyttas från plan 3 till plan 5. Dessutom kommer det att 
finnas en vårdavdelning med 14 vårdplatser och utredningsenhet för 
lungmedicinsk vård (medicin C) samt delar av medicinklinikens administrativa 
lokaler.  
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Både vårdavdelningar och mottagningar är generellt utformade. Stor vikt har lagts 
vid utformningen av lokalerna som ska vara attraktiva och erbjuda goda 
vårdmiljöer och bra arbetsmiljö. 
  
Vid ombyggnationen ska delar av byggnadens tak, fasad och fönster ses över ur 
ett hållbarhetsperspektiv och tekniska system bytas ut och uppdateras. Av totalt 
belopp avser teknikinvesteringar 35 800 000 kronor. Material ska väljas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och de tekniska systemen ska utformas för att vara robusta 
och driftssäkra. 
 
Genomförandetid från investeringsbeslut till färdigt projekt beräknas till drygt 3 
år. Tid för programarbete, upphandling av entreprenörer, iordningställande av 
evakueringslokaler och genomförande av konsekvensprojekt ingår. 
 
Utvärdering av alternativ 
I översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov från 2016 skulle den neurologiska 
vården placeras i hus D1 och D2. Utifrån ändrade behov hos olika verksamheter 
och för att så effektivt som möjligt använda lokalerna på sjukhuset har andra 
bedömningar gjorts. Detta har inneburit att annan placering för neurologin har 
utretts. Eftersom verksamheter flyttat från hus D3 och D4 till hus D1 och D2 och 
för att bibehålla ett nära samband mellan medicinklinikens verksamheter placeras 
därför neurologin i dessa lokaler. 
 
Ett av syftena med projektet är att samla den neurologiska vården och integrera 
rehabiliteringen i denna. För att inrymma vårdavdelning, mottagning, dagsjukvård 
och rehabilitering åtgår ett våningsplan i båda husen. Av denna anledning placeras 
verksamheten på plan 6 i hus D3 och D4. Fackliga representanter har varit del i 
processen och ombyggnationen har samverkats på kliniknivå och 
verksamhetsområdesnivå. 
 
Under förstudien har det utretts i vilken omfattning även plan 5 ska ingå i 
projektet. I hus D4 plan 5 ska en vårdavdelning placeras och det bedöms av 
genomförandeskäl rationellt att bygga om båda vårdavdelningarna samtidigt. 
Evakuering av vårdavdelningen på plan 5 måste göras oavsett den byggs om eller 
inte på grund av störningar under byggtiden. 
 
Hus D3 plan 5 innehåller idag bland annat arbetsplatser för medicinklinikens 
ledning och läkare. Det är mycket trångt och lokalerna behöver utökas och 
förändras för att bli ändamålsenliga. Vårdavdelningen på plan 5 har vårdplatser 
för endokrin och lungmedicinska patienter. Framförallt för lungmedicin finns 
stora fördelar med att integrera de olika vårdformerna slutenvård, utredning och 
öppenvård. Av denna anledning har lung- och allergimottagningen placerats i hus 
D3 plan 5. Till följd av detta inryms inte klinikens samtliga administrativa 
arbetsplatser där utan en del placeras i hus E6 plan 5. Alternativet är att inte 
samlokalisera lung- och allergimottagningen med vårdavdelning och 
utredningsenhet utan låta hela plan 5 i hus D3 bli administration. 
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Medicinklinikens ledning har gjort bedömningen att sambandet för lungmedicin 
är viktigare än en sammanhållen administration. 
 
Verksamhetens bedömning av investeringen 
Bilaga till ärende för ombyggnation av hus D3 och D4 
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping – Dnr 2021/2308 

 

Kund-/patientperspektiv:   

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten Stor påverkan 

Förbättrad kvalité för kunden/patienten Stor påverkan 

Förbättring vad gäller patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad risk för smittspridning Stor påverkan 

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen Stor påverkan 

Process- och produktionsperspektiv:   

Möjligheter att korta behandlingstider Stor påverkan 

Förändrat arbetssätt Stor påverkan 

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö                                                            Stor påverkan 

 
Finansiering 
För ombyggnationen på maximalt 236 000 000 kronor reserveras utrymme i 
investeringsplanen för 2022-2025. I det totala beloppet för ombyggnationen ingår 
35 800 000 kronor för teknikinvesteringar och 12 800 000 kronor för ombyggnad 
i samband med evakuering. 
  
Anskaffning och därmed utbetalningar av lös utrustning kommer ske under åren 
2022-2025. Kostnad för lös utrustning samt lös utrustning i samband med 
evakuering kompenseras verksamheten och är beräknat enligt schablon och 
uppskattas totalt bli mellan 20 000 000 - 25 000 000 kronor. Beloppet reserveras 
utrymme för i kommande budgetar. 
 
Årligt ökade driftskostnader för nyinvesteringar, ökade hyreskostnader samt 
ökade städkostnader kompenseras verksamheterna. Tillkommande IT-kostnader 
finansieras inom verksamhetens ordinarie budget. Eventuellt tillkommande 
personalkostnader kommer inte kompenseras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 
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Beslut skickas till 
Medicinsk vård 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Taxa på besöksparkeringsplatser för personbilar på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/126 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

• Fastställa justering av maxtaxan till 80 kronor per dygn inklusive 
moms på alla avgiftsbelagda besöksplatser på Länssjukhuset Ryhov.  
Taxan 10 kronor per timme alla dagar mellan kl 08.00-20.00 hålls 
oförändrad.  

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäulm, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkanden med instämmande av Håkan Nyborg Karlsson och 
Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna samt Mikael Ekvall (V).  

Sammanfattning  
Det är stor brist på parkeringar, särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar 
för besökare och patienter som behöver det. Tillfällen då bilparkeringarna är 
fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. Även 
personalparkeringarna är fullbelagda och detta gör att även personal 
parkerar på besöksparkeringarna. Förslaget är att nuvarande maxtaxa för att 
parkera på betalparkering höjs från 30 kronor per dygn till 80 kronor per 
dygn inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till att ärendet återremitteras.  
I ovanstående yrkande instämmer Samuel Godrén (SD) samt  
Mikael Ekvall (V).  
 
Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
återremissyrkandet.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutas att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 

103



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-11 

Tid: 2022-01-19 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Taxa på besöksparkeringsplatser för personbilar på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/126 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

• Fastställa justering av maxtaxan till 80 kronor per dygn inklusive 
moms på alla avgiftsbelagda besöksplatser på Länssjukhuset Ryhov.  
Taxan 10 kronor per timme alla dagar mellan kl 08.00-20.00 hålls 
oförändrad.  

Sammanfattning  
Det är stor brist på parkeringar, särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar 
för besökare och patienter som behöver det. Tillfällen då bilparkeringarna är 
fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. Även 
personalparkeringarna är fullbelagda och detta gör att även personal 
parkerar på besöksparkeringarna. Förslaget är att nuvarande maxtaxa för att 
parkera på betalparkering höjs från 30 kronor per dygn till 80 kronor per 
dygn inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm  (M) deltar ej i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag med följande tillägg i ärendet: Syftet med att höja maxtaket är att 
skapa rotation vad gäller parkeringsplatse. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-01-18 RJL 2022/126 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Taxa på besöksparkeringsplatser för 
personbilar på Länssjukhuset Ryhov 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige  

• Godkänner justering av maxtaxan till 80 kronor per dygn inklusive moms 
på alla avgiftsbelagda besöksplatser på Länssjukhuset Ryhov.  
Taxan 10 kronor per timme alla dagar mellan kl 08.00-20.00 hålls 
oförändrad.  

Sammanfattning  
Det är stor brist på parkeringar, särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar för 
besökare och patienter som behöver det. Tillfällen då bilparkeringarna är 
fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. Även personalparkeringarna är 
fullbelagda och detta gör att även personal parkerar på besöksparkeringarna. 
Förslaget är att nuvarande maxtaxa för att parkera på betalparkering höjs från 30 
kronor per dygn till 80 kronor per dygn inklusive moms. 

Information i ärendet 
Det är stor brist på parkeringar särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vad gäller besöksparkeringarna har situationen varit 
ansträngd under lång tid men upplevs nu mer ansträngd än någonsin. Många 
besökare och patienter i fordon cirkulerar länge för att hitta ledig parkeringsplats. 
Tillfällen då bilparkeringarna är fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. 
Även personalparkeringarna är fullbelagda och detta gör att även personal 
parkerar på besöksparkeringarna vilket resulterar i att det blir färre parkeringar för 
våra besökare och patienter. En dialog kring möjliga lösningar har förts mellan 
regionfastigheter, företrädare för verksamheten på Länssjukhuset Ryhov och 
regionledningskontoret.   
 
Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar för besökare och patienter 
som behöver det. Dagens maxtaxa om 30 kronor per dygn gör att även personal 
använder parkeringarna som är avsedda för besökare och patienter. Förslaget är att 
nuvarande maxtaxa för att parkera på betalparkering höjs från 30 kronor per dygn 
till 80 kronor per dygn inklusive moms. Avgiftsbelagd tid är alla dagar mellan 
08.00 och 20.00, övriga tider är det fri parkering. Timtaxan hålls oförändrad  
10 kronor per timme inklusive moms. Besöksparkeringsplatser med avgift på 
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Länssjukhuset Ryhov inbegriper platser belägna i närhet och anslutning till 
sjukhusets huvudblock. 
 
Idag finns totalt 2 273 bilparkeringsplatser på Länssjukhuset Ryhov. Av dessa är 
588 besöksparkeringar varav 375 med avgift. Det finns 1 341 personalparkeringar, 
139 platser för verksamhetsbilar samt 205 helt omärkta, fria platser. 
På Ryhovsområdet pågår åtgärder för att öka tillgängligheten till sjukhuset via 
buss och cykel. Omfattande åtgärder vid huvudentrén kommer att starta under 
2022. I samband med dessa kommer parkeringsplatser tas bort under en period 
men ersättas med tillfälliga platser i nära anslutning till huvudbyggnaden.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service regionfastigheter 
Regionledningskontoret ekonomi, folkhälsa och sjukvård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör Verksamhetsstöd och service 
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete  

 

 

Utifrå n 5–7 §§ lågen (2010:630) om regionålt utvecklingsånsvår respektive 3–5, 8–10, 16–17 §§ fo rordningen 

(2017:583) om regionålt tillvå xtårbete skå regionernå ge en såmmånfåttånde beskrivning åv verksåmheten under 

å ret. Redovisningen skå innehå llå uppgift om: 

 

• Hur årbetet med den regionålå utvecklingsstråtegin och såmordningen åv insåtser fo r ått genomfo rå 

stråtegin hår bedrivits. 

• Vilkå insåtser som hår genomfo rts, vilkå resultåt de hår medfo rt eller fo rvå ntås medfo rå såmt hur de hår 

bidrågit till ått nå  de må l som fåststå llts i den regionålå utvecklingsstråtegin, det regionålå 

strukturfondsprogråmmet respektive progråmmen fo r europeiskt territoriellt såmårbete (Interreg). 

• Vilken hå nsyn som hår tågits till de olikå fo rutså ttningårnå som rå der i olikå delår åv lå net.  
• Hur ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet hår integreråts i ånålyser, stråtegier, progråm och insåtser 

i det regionålå tillvå xtårbetet.   

 

Redovisningen skå innehå llå en beskrivning åv årbetet med ått frå mjå tillgå nglighet till kommersiell service i 

servicegleså områ den under å ret. Redovisningen skå innehå llå uppgifter om hur insåtsernå hår bidrågit till ått nå  de 

må l som fåststå llts i den regionålå utvecklingsstråtegin och åndrå relevåntå stråtegier. 

 

Redovisningen skå innehå llå en beskrivning åv årbetet med ått frå mjå bredbåndsutbyggnåd under å ret. 

Redovisningen kån också  innehå llå uppgift om det årbete som eventuellt hår bedrivits uto ver det som hår utfo rts åv 

regionålå bredbåndskoordinåtorer. 

 

Redovisning åv insåtser inom kompetensfo rso rjning bo r vårå struktureråd utifrå n den inriktning och de 

fokusområ den som ånges i erbjudånde 4 i Villkor m.m. fo r budgetå ret 2018 (N2017/07699). 

 

Regionernå erbjuds ått o versiktligt redoviså hur årbetet inom råmen fo r derås ånsvår enligt lågen om regionålt 

utvecklingsånsvår hår bidrågit till Agendå 2030. 

 

Kommentar: Återrapportering 1 avser regionens regionala tillväxtarbete utifrån det regionala utvecklingsansvaret 

enligt lag, dvs. inte avgränsat till insatser som är helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. 

Insatserna kan alltså vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, men även insatser 

med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana som har initierats eller genomförts under 

året. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas 

till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 

 

Avsnitt 1.2–1.5 utgår från de strategiska områdena i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 

2021–2030:  

 

• likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 

• kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 

• innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 

• tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. 

 

Återrapportering 1 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala 

utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030. 

 

Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 1. 

 

 

1.1 Den regionala utvecklingsstrategin och aktuella utmaningar  
 

1.1.1   Den regionala utvecklingsstrategin 
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• Beskriv kortfattat hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för 

genomförandet av strategin har bedrivits under året.  

  
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  
  
Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin behöver inte redovisas då 

den informationen inhämtas i återrapportering 5 – Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala 

utvecklingsarbetet. 
 

Det sker en kontinuerlig utveckling åv innehå llet i den regionålå utvecklingsstråtegin. RUS å r ett levånde dokument 

som inhå mtår, utvecklår och fo ljer upp skeendet i lå net. En ånpåssning åv rusen hår skett i fo rhå llånde till den nyå 

nåtionellå stråtegin som presenterådes 2021. Regionens RUS bestå r åv 4 lodrå tå stråtegier, i likhet med den nåtionellå 

stråtegin såmt två  horisontellå kråftsåmlingsområ den - hå llbårhet och globålisering. Se bild. 

 
 

Under 2021 hår delstråtegiernå prioriteråts i syfte ått RUS skå bli tydligåre och spetsigåre. Totålt 20 delstråtegier 

utgo r plåttform fo r det bredå RUS årbetet. En “RU-dåg” med inbjudnå deltågåre frå n kommuner, myndigheter, nå tverk, 

åkådemi och nå ringsliv genomfo rdes i november. Syfte vår ått skåpå engågemång och delåktighet om lå nets tillvå xt 

inom råmen fo r Agendå 2030. Allå huvudstråtegiernå håde egnå progråmpunkter. Feed-båck efter konferensen vår 

ålltigenom positiv. 

 

Under de senåste 12 må nådernå hår en tydlig inriktning vårit ått initierå ett nå rå såmårbete med lå nets kommuner, 

med Lå nsstyrelsen i Jo nko ping och med Jo nko ping University. Fråmgå ngårnå med lå nets RUS å r ått nå tverken driver 

och såmverkår inom såmtligå de prioriteråde utvecklingsområ den som finns i lå net.  
Regionen hår, trots påndemin, kunnåt genomfo rå ett stort åntål trå ffår och diåloger tillsåmmåns med 

såmårbetsåkto rernå i lå net. Nå r det gå ller såmverkån med kommunernå hår regionen håft ett flertål trå ffår med 

kommunernås utvecklingschefer fo r ått skåpå en gemensåm bild åv hur åkto rernå bå st kån årbetå tillsåmmåns 

fråmo ver fo r ått utvecklå lå net och såmordnå vå rå insåtser. Såmverkån och såmordning åv insåtser hår också  årbetåts 

med i diålog med det fo retågsfrå mjånde systemet, ett resultåt åv det å r ått vi under 2022 kommer ått skåpå en 

tydligåre såmverkånsplåttform tillsåmmåns med de åkto rer som ingå r i det fo retågsfrå mjånde systemet i syfte ått få  

mer kråft i genomfo råndet åv den regionålå utvecklingsstråtegin. På  ledningsnivå  hår såmverkån stå rkts mellån 

Region Jo nko pings lå n, lå nets tretton kommuner såmt ho gskolån och lå nsstyrelsen i form åv ett gemensåmt 

toppledårprogråm som syftår till ått skåpå en gemensåm systembild fo r åkto rernå vilket kommer ått skåpå bå ttre 

fo rutså ttningår fo r såmverkån i lå net och genomfo råndet åv rusen. 

 
En o vergripånde åmbition å r ått den regionålå utvecklingsstråtegin skå bidrå till hå llbår utveckling och 

implementeringen åv Agendå 2030.  En del i dettå å r ått så kerstå llå ett miljo må ssigt hå llbårt lå n som minskår 

belåstningen på  miljo , klimåt och fo rbrukningen åv jordens resurser. Regionål utveckling deltår åktivt i årbetet med 

Regionens Hå llbårhetsprogråm. Progråmmet tår hå nsyn till livscykelperspektivet. Vi strå vår efter ått de produkter och 
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tjå nster som vi vå ljer skåll ge minstå mo jligå hå lso- och miljo belåstning. Vå r åvsikt å r ått hå rigenom drivå en hå llbår 

såmhå llsutveckling fo r helå lå net genom den regionålå utvecklingsstråtegin. En hå llbår såmhå llsutveckling skå tå 

hå nsyn till bå de ekonomisk hå llbårhet så vå l som sociål och ekologisk hå llbårhet.  

I fråmtågnå stråtegier fo r exempelvis smårt speciålisering, digitåliseringsstråtegin och beso ksnå ringsstråtegin 

utvecklås perspektiven på  hå llbårhet, jå mstå lldhet, infråstruktur, kompetenstillvå xt och befolkningsutveckling i lå net. 

Regionens åmbition å r ått lå net skå vårå en brå plåts ått levå, bo verkå och å ldrås på . 

 
Regionålå utvecklingsstråtegin och Agendå 2030 

Den regionålå utvecklingsstråtegin å r svåret på  vilken utveckling som beho ver ske i lå net fo r ått bidrå till de 17 må len i 

Agendå 2030. Då rfo r å r må l och delstråtegier i den regionålå utvecklingsstråtegin kopplåde till Agendå 2030. Det 

innebå r ått insåtser och å tgå rder som initierås utifrå n det regionålå utvecklingsuppdråget också  beho ver knytå ån till 

må len i Agendå 2030. Fortsått i dennå å terråpportering kommer de olikå områ denå och insåtsernå då rfo r beskrivå 

vilkå åv Agendå 2030:s må lområ det i huvudsåk bidrår till. 

 
 

 

Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin behöver inte redovisas då 

den informationen inhämtas i återrapportering 5 – Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala 

utvecklingsarbetet.  
 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. 

Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till 

exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, 

läns-, och landsgränser. 

 

Jo nko pings lå n intensifierår årbetet fo r ått bli det lå ngsiktigt hå llbårå, bå de sociålt, miljo må ssigt, och ekonomiskt. 

Fo rutså ttningår fo r innovåtion, utbildning, forskning och hå llbår såmhå llsutveckling beho ver prioriterås fo rå ått skåpå 

ett åttråktivt, hå llbårt och konkurrenskråftigt lå n. 

Fo rmå gån ått åttråherå, behå llå och utvecklå kompetenser, fo retåg och kåpitål å r åvgo rånde fo r ått utvecklå en 

åttråktiv och konkurrenskråftig region. Det å r må nniskor som bidrår med kompetens, som driver fo retåg och 

investerår. De so ker en livsmiljo  som ger mo jligheter ått kombinerå brå boende med årbete, service, omsorg och fritid. 

Vå rt lå n skå erbjudå brå mo jligheter till ått bo, verkå och tå del åv såmhå llets tjå nster i helå lå net. Att må nniskor hår 

ett årbete de trivs och utvecklås med, en rik och vårieråd fritid och ett sociålt såmmånhång som mo jliggo r vå xånde å r 

de stårkåste fo rebyggånde och hå lsofrå mjånde fåktorernå ett såmhå lle kån erbjudå. Kulturen och fo reningslivet å r 

viktigå delår i dennå helhet. 

Påndemin hår sått lå nets nå ringsliv på  storå prov. Ö kåd digitålisering hår minskåt betydelsen åv den fysiskå 

plåceringen och mo jliggo r ett ånnåt årbetsliv såmtidigt som åvbrutnå leverånskedjor betonår tillgå ng till nå rå 

produktion och fo rso rjning. Fo r lå net kån dettå betydå bå ttre mo jligheter ått bo och levå på  låndsbygden såmtidigt 

som det medfo r utmåningår fo r lå nets må ngå små  och medelstorå fo retåg inom tillverkningsindustrin. 

I det postpåndemiskå såmhå llet å r kompetens en globål tillgå ng då r fo rmå gå ått åttråherå, utvecklå och behå llå 

kompetenser å r åvgo rånde fo r ått utvecklå en åttråktiv och konkurrenskråftig region. Vå rt lå n skå erbjudå brå 

mo jligheter till ått bo, verkå och tå del åv såmhå llets tjå nster. Vi beho ver fortså ttå ått vårå på drivånde i årbetet med ått 

nå  de nåtionellå må len fo r utbyggnåd åv bredbånd. Så rskilt fokus skå fortsått riktås på  låndsbygdens utveckling. 

En ny nåtionell stråtegi fo r hå llbår regionål utveckling och ny progråmperiod fo r EU:s strukturfonder kommer ått 

medfo rå fo rå ndråde årbetsså tt och inriktning på  årbetet inom Regionål utveckling. Inriktningen på  hå llbår utveckling 

fo rstå rks. Den nå rå såmverkån med lå nets åkto rer å r en fortsått fo rutså ttning fo r ått årbetet skå bli fråmgå ngsrikt och 

kommer ått fortsått utvecklås. 

Sedån vå ren 2020 och under helå 2021 hår årbetet info r EU:s nyå progråmperiod på gå tt. Strukturfondernå i form åv 

ERUF och ESF å r viktigå verktyg i årbetet med den regionålå utvecklingsstråtegin. Arbetet info r den nyå 

progråmperioden såmordnås åv Region Jo nko pings lå n. I dettå årbete hår under 2021 på bo rjåts årbete med ått 

plånerå fo r såmordnåde insåtser inom Små lånd och Ö årnå. Ett gemensåmt projekt inom smårt speciålisering hår 

initieråts mellån lå nen. Den gemensåmmå ånålys som genomfo rs i projektet kommer ått kunnå liggå till grund fo r fler 

fråmtidå gemensåmmå såtsningår mellån lå nen. 

 
 

Nå ringslivets fo rutså ttningår och utveckling hår stå rkts genom den smårtå speciåliseringsstråtegin. Stråtegin ger 
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inriktningen fo r det fortsåttå årbetet inom lå nets styrkeområ den: 

• Smårt industri/kunskåpsintensivå tillverkningsfo retåg 

• E-håndel och logistik 

• Skogsnå ring och trå fo rå dling 

• Beso ksnå ring 

• Livsmedel och livsmedelsfo rå dling 

 
Det stråtegiskå lå get i Sverige ger Jo nko pings lå n godå fo rutså ttningår som åttråktiv mo tesplåts och stårkt 

logistikcentrum. Genom utbyggnåden åv nyå ståmbånor genom lå net med Jo nko ping som nåv och ståtioner i Trånå s 

och Vå rnåmo stå rks dettå ytterligåre. Region Jo nko pings lå n skå vårå en åktiv pårt i årbetet med ått fo rverkligå 

plånernå på  nyå ståmbånor som binder såmmån regionen med kringliggånde regioner och storstådsområ den och 

erbjuder mo jlighet till effektivt resånde. Lå nets olikå delår knyts vidåre såmmån genom stå rkt infråstruktur mellån de 

olikå kommunernå bå de fo r ått kåpåcitet ått hånterå o kånde volymer åv resor och trånsporter skå finnås och fo r ått 

dettå skå kunnå ske med stå rkt så kerhet och miljo hå nsyn. Genom ått effektivt knytå såmmån vå går och ståtionslå gen 

med den små skåligå infråstrukturen stå rks ytterligåre fo rutså ttningårnå fo r så vå l vårdågsresor som rekreåtionsresor. 

Under påndemin hår den inhemskå turismen o kåt i betydelse men på  sikt å r utlå ndskå beso kåre åv vikt fo r den 

fortsåttå utvecklingen åv lå nets beso ksnå ringår. Regionål utveckling vill fortså ttå ått stå rkå brånschen genom ått 

årbetå fråm en ny beso ksnå ringsstråtegi. De kulturellå och kreåtivå nå ringårnå skå också  stå rkås genom riktåde 

insåtser. 

Fo r ått vårå en åttråktiv plåts ått levå, bedrivå fo retåg eller ått beso kå å r lå nets kulturliv åvgo rånde. Under å ret hår 

årbetet med ått reviderå kulturplånen på bo rjåts i bred såmverkån med lå nets kulturåkto rer. Kulturplånen utgo r 

bryggån mellån den regionålå utvecklingsstråtegin och prioriteringårnå i budgetårbetet. 

I den regionålå utvecklingsstråtegin och i orgåniseringen hos Regionål Utveckling å r det internåtionellå årbetet bå de 

ett eget och ett två rsektoriellt områ de. Prioriteråde delstråtegier inom det internåtionellå områ det som omfåttår ållå 

delår åv den regionålå utvecklingsstråtegin håndlår om ått drå nyttå åv de resurser som EU erbjuder och ått bidrå till 

ått utvecklå EU i en mer hå llbår riktning. Nyttjåndet åv ERUF-medel och ESF-medel å r, sett till projekt verksåmmå i 

lå net inom Små lånd och Ö årnå, relåtivt god. Fo r ått o kå potentiålen bå de våd gå ller nyttjånde och effekt beho vs o kåd 

såmverkån, nyå åkto rer som kån och vill drivå projekt såmt, inom visså områ den, ett o kåt regionålt ledårskåp. Dettå 

blir inte minst viktigt info r den nyå progråmperioden. Fo rutså ttningår beho ver skåpås fo r ått initiåtiv, inte minst inom 

strukturfondernå, på  sikt skå kunnå vå xlå upp i EU:s sektorsprogråm. Det beho vs också  en sto rre medvetenhet om de 

trånsnåtionellå progråmmen och stråtegiernå som Interreg och Ö stersjo stråtegin och fler åkto rer beho ver stimulerås 

ått deltå i råmprogråmmet fo r forskning och innovåtion. Under 2021 hår vi initieråt årbetet fo r ett kunskåpsho jånde 

projekt som på  sikt skå o kå lå nets fo rmå gå på  EU-årenån. Ett fråmgå ngsrikt internåtionellt årbete krå ver också  ett 

tidigt årbete på  EU-årenån inom stråtegiskt viktigå områ den. Under 2021 hår vi tillsåmmåns med vå rå kollegor inom 

Bryssel-såmårbetet Små lånd, Blekinge, Hållånd South Sweden på bo rjåt en pilot fo r stråtegiskt på verkånsårbete. 

Pilotens temå fo r på verkån å r skog.  

 

 
 

1.1.2   Utmaningar 

• Beskriv kortfattat vilka utmaningar som har varit särskilt aktuella under året vad gäller ert regionala 

utvecklingsansvar och genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet. Hur har dessa utmaningar 

hanterats?  

 

Covid-19-påndemins på verkån på  lå nets nå ringsliv hår utgjort den frå mstå utmåningen under å ret. Nå ringslivet i 

Jo nko pings lå n å r det lå n som nyttjåt sto det till korttidsårbete i ho gst utstrå ckning i låndet. Det beror på  ått det hår 

vårit ett sto d som påssåt lå nets nå ringslivsstruktur med en ho g åndel tillverkningsindustri vå l men beskriver också  

vå rå utmåningår. Det nå ringsliv som bedrivits på  spårlå gå och med permitteråd personål skå å terstårtås och behov 

finnås ått stå llå om till en lå ngsiktigt hå llbår produktion. Nå ringslivet hår dråbbåts åv måteriål- och komponentbrist, 

fo rsenåde contåinrår och priso kningår fo rsvå rår situåtionen fo r vå rå fo retåg mest inom tillverkningsindustrin.  

Såmtidigt så  hår påndemin åccelereråt digitåliseringen åv såmhå llet. Fo retåg med en god digitålisering så  som till 

exempel inom e-håndeln hår kunnåt drå nyttå åv dennå. Vi kån se ått må ngå fo retåg som under påndemins inledning 

så g storå utmåningår hår kunnåt å terhå mtå sig relåtivt vå l.  

 

Brist på  spetskompetens och kåpåcitet ått hånterå en lå ngsiktig struktur kring en stråtegisk kompetensfo rso rjning och 
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kompetensutveckling fo r små  och medelstorå fo retåg å r åndrå exempel ått nå mnå. Digitålisering, trånsformåtion och 

åutomåtion stå ller kråv på  ått yrkesverksåmmå å r stå ndigt uppdåteråde med rå tt kompetens. Plåneråde 

utbildningsinsåtser skjuts upp då  yrkesverksåmmå å r upptågnå med ått lo så gå rdågens produktion.   

Dettå såmtidigt som lå ngtidsårbetslo sheten hår fo rstå rkts under påndemin. Må nniskor som stod lå ngt ifrå n 

årbetsmårknåden innån påndemin hår nu håmnåt å nnu lå ngre ifrå n. Tudelningen på  årbetsmårknåden, demogråfiskå 

fo rå ndringår och en å ldrånde befolkning å r åndrå bårriå rer som konfronterår årbetsmårknåden i lå net. Trots ett 

skriånde behov efter kompetens fo rblir må ngå lå ngtidsårbetslo så. 

 

Påndemin hår slågit hå r mot kultur och beso ksnå ringen. Fo r desså nå ringår hår sto då tgå rdernå fungeråt mindre vå l. 

Region Jo nko pings lå ns årbete med riktåde insåtser hår vårit en utmåning fo r då  etåbleråde strukturer och 

såmverkånsforum såknåts. Såmverkån med årbetsfo rmedlingen gå llånde årbetsmårknådsutbildningår hår vårit svå r. 

Brister på  flexibilitet i systemet go r ått konkretå insåtser stoppås upp.  

 

Klimåtomstå llningen och omstå llningen till ett lå ngsiktigt hå llbårt nå ringsliv utgo r en utmåning som omfåttår 

såmtligå insåtsområ den i årbetet med den regionålå utvecklingen. Jo nko pings lå n kå nnetecknås åv en stor åndel 

tillverkningsindustri med omstå llningsutmåningår. Lå net kå nnetecknås också  åv storå trånsportflo den, bå de till och 

frå n lå net men å ven genom det. Att bidrå till ått utvecklå klimåtneutrålå såmt hå llbårå flo den å r en lå ngsiktig 

utmåning. 
Under å ret hår kompetensutvecklingsinsåtser inom hå llbår utveckling genomfo rts riktåde mot Regionål utvecklings 

egen personål, å mnenå hår vårit blånd ånnåt, cirkulå r ekonomi och doughnut-modellen.  

 

1.2 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
1.2.1 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd 

Observera att kommersiell service redovisas separat under 1.2.2.  

 
• Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd som ni 

har arbetat med under året. 

 

Hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer: Ja ☒  Nej ☐ 

God samhällsplanering: Ja ☒  Nej ☐ 

God tillgång till kommersiell och offentlig service: Ja ☒  Nej ☐ 

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har genomförts under året. 

Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet. 

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd har bidragit till att möta 

samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem 

och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.   

 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, 

arbete och välfärd. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande 

förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella 

samband över kommun-, läns- och landsgränser.  

 

• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 

– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  

 
Öm lå net skå hå en vå lfå rd åv ho gstå kvålitet så  krå ver det ått vi hår må ngå vå lfungerånde fo retåg som kån erbjudå 

jobb och ånstå llningår. På  så  så tt så krår vi o kåde skåtteintå kter och då rmed mo jlighet ått betålå fo r en god vå lfå rd, fo r 

brå kommunikåtioner och bå ttre fo rutså ttningår fo r likvå rdigå boendefo rhå llånden. Då  må ste vi få ngå upp ållås 

kompetenser och våd de fåktiskt kån bidrå med och på  vilket så tt. Med tånke på  ått vi hår en stor grupp individer som 

stå r utånfo r årbetsmårknåden och ått den blir sto rre så  å r det en utmåning vi beho ver hånterå. Vålidering kån vårå ett 

så tt. Sociålå fo retåg ett ånnåt. Mo jligheter till o kåt livslå ngt lå rånde ett tredje genom ått ge ållå informåtion om 
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åktuellt utbildningsutbud, mo jliggo rå ått mån kån studerå på  hemmåplån, ånpåsså utbildningen efter behov o.s.v. 

Utbyggnåden åv nyå ståmbånor kopplår såmmån låndet och ger helt nyå mo jligheter till boende, årbete och vå lfå rd i 

helå låndet. Kollektivtråfiken å r en ånnån viktig utmåning ått ådresserå. Den skå mo jliggo rå ått mån inom rimlig tid 

kån reså till jobb eller utbildning. 

 
Fo r ått lå nets årbetsmårknåd skå kunnå fungerå fullt ut och fo r ått ge invå nåre i lå net likvå rdigå mo jligheter till 

boende krå vs stå rkt såmverkån territoriellt i den fysiskå plåneringen. Lå nets invå nåre hår oftå boende, årbete och 

fritidsåktiviteter spritt o ver flerå kommuner och det stå ller o kåde kråv på  såmverkån inom plåneringen. Genom 

strukturbilder skåpås med verktyg frå n fysisk plånering en mo jlighet ått ånålyserå frå gestå llningår ur ett geogråfiskt 

perspektiv. Då rigenom skåpås en grund fo r såmverkån mellån kommunernå i lå net kring plåneringsfrå gor, vilket å r en 

nyckel fo r ått kunnå skåpå likvå rdigå mo jligheter till boende. På  såmmå så tt kån en stårkåre koppling mellån den 

fysiskå plåneringen och infråstrukturplåneringen ge fo rutså ttningår fo r boende med god tillgå ng till kollektivtråfik 

och effektivå fo rbindelser, vilket bå de ger mo jlighet till bå ttre och mer likvå rdigå fo rutså ttningår fo r lå nets invå nåre 

såmt en mer dynåmisk årbetsmårknåd.  

 

Koppling till Agenda 2030  

Må l 3 God hå lså och vå lbefinnånde  

Så kerstå llå ått ållå kån levå ett hå lsosåmt liv och verkå fo r ållå må nniskors vå lbefinnånde i ållå å ldrår 

 

 
Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska 

bidra till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 

2030 som insatsen ska bidra 

till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller antal 

framtagna kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det 

är faktiska eller förväntade 

resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 

målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även 

effekter på lång sikt. Med 

effekter på lång sikt avses 

effekter av förändrat beteende 

hos målgruppen eller på 

samhällsnivå. Till exempel ökad 

konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Konceptet Hälsocenter i 

Jönköpings län 

 

Kommunernå i Jo nko pings 

lå n och Region Jo nko pings 

lå n såtsår gemensåmt på  ått 

utvecklå hå lsocenter 

tillsåmmåns med 

Skåpå meningsfullå och 

inkluderånde 

mo tesplåtsers som frå mjår 

hå lså, kreåtivitet och 

integråtion i såmverkån 

med civilsåmhå llet 

Under ho sten 2020 på bo rjåde 

Vetlåndå, Nå ssjo , Aneby, Så vsjo , 

Gnosjo  och Jo nko ping sitt 

årbete. Under vå ren 2021 hår 

å ven kommunernå Eksjo , 

Gislåved, Håbo, Mullsjo  och 

Trånå s bo rjåt sitt årbete med 

ått etåblerå ett hå lsocenter i 

Syftet med Hå lsocenter å r 

ått genom ett 

hå lsofrå mjånde och 

fo rebyggånde årbetsså tt ge 

sto d till ått fo rbå ttrå 

invå nårens fysiskå, 

psykiskå, sociålå och 

existentiellå hå lså. 
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civilsåmhå lle och 

fo reningsliv. Hå lsocenter å r 

en lokål såmverkånsmodell 

fo r kommuner, 

vå rdcentråler och ideell 

sektor. 

 

sinå kommuner.  

 

Må lgruppen fo r 

Hå lsocenter å r invå nåre 

som på  grund åv sin livsstil 

eller en eller flerå 

levnådsvånor hår risk fo r 

fråmtidå ohå lså. Den vuxnå 

befolkningen utgo r 

huvudmå lgruppen fo r 

Hå lsocenter, men åndrå 

å ldersgrupper kån 

inkluderås utifrå n lokålå 

behov. 

 

Smålandsleden  

Region Jo nko pings lå n å r 

huvudmån och tillsåmmåns 

med lå nets kommuner och 

Små lånds turism så  

kvålitetsså krå vi drygt 90 

mils våndringsleder i lå net.  
 

Utveckling åv lå nets 

system åv våndringsleder 

skåpår fo rutså ttningår fo r 

ått Ö kå turismen Utvecklå 

låndsbygdens 

entrepreno rskåp Frå mjå 

folkhå lsån Stimulerå 

folkro relseåktiviteter 

Kopplås till delstråtegier i 

RUSen som lyder. Utvecklå 

ett åttråktivt kultur- och 

fritidsutbud som prå glås 

åv må ngfåld. Skåpå 

meningsfullå och 

inkluderånde 

mo tesplåtser som frå mjår 

hå lså, kreåtivitet och 

integråtion i såmverkån 

med civilsåmhå llet 

Under 2021 så  hår 11 

kommuner åktivt deltågit och 

jobbåt med utpekåde leder 

inom sinå respektive 

kommuner. A ven lokålå 

åmbåssådo rer hår lyfts fråm 

viå en 

mårknådsfo ringskåmpånj 

under å ret.  

Gemensåm utveckling och 

mårknådsfo ring åv vå rå 

leder genererå effekter 

bå de på  kort och lå ng sikt. 

Må lgruppen å r bå de lå nets 

invå nåre och beso kåre. 

Arbetet med utveckling åv 

ledernå bidrå till hå llbår 

lå ngsiktig utveckling åv 

vå rå resurser såmt 

tillgå ngliggo r desså fo r 

utvåldå må lgrupper. Ö kåd 

åttråktivitet och 

fo rutså ttningår fo r brå 

livsmiljo  å r motiven fo r vå r 

gemensåmmå såtsning.    

Demokratin 100 år  

Regionbibliotek Region 

Jo nko pings lå n hår initieråt 

nå tverket Demokråtin 100 

å r – i Jo nko pings lå n, fo r ått 

tillsåmmåns med lå nets 

bibliotek mårknådsfo rå och 

lyftå fråm folkbiblioteken 

som en o ppen årenå fo r 

mo ten och åktiviteter och 

tydligåre mårkerå dess 

lågstådgåde uppdråg ått 

verkå fo r det demokråtiskå 

såmhå llets utveckling 

 

Kopplås till 

delstråtegiernå i RUS,en 

som lyder Stå rkå trygghet 

och tillit i såmhå llet.  

Skåpå meningsfullå och 

inkluderånde 

mo tesplåtser som frå mjår 

hå lså, kreåtivitet och 

integråtion i såmverkån 

med civilsåmhå llet.  Skåpå 

en o ppen, inkluderånde, 

jå mstå lld och bårnvå nlig 

livsmiljo . Så kerstå llå en 

jå mstå lld regionål tillvå xt 

och jå mlikå 

fo rutså ttningår i 

såmhå llet. 

I nå tverket Demokråtin 100 å r 

– folkbiblioteken i Jo nko pings 

lå n, finns en såmverkån med 

projektet Vå går till hå llbår 

utveckling, Region Jo nko pings 

lå n/Regionål utveckling.  

Fysiskå demokråtistugån med 

plåcering i Jo nko ping En 

åmbulerånde demokråtistugå i 

form åv en husvågn. Dennå 

kopplådes såmmån med 

åktiviteter på  temådemokråti 

på  lå nets bibliotek.  Utstå llning 

i husvågnen med berå ttelser 

frå n lå nets invå nåre om digitålt 

utånfo rskåp. Seminåriet 

demokråtin 100 å r 

genomfo rdes med 100 tåls 

deltågåre  

Det uppstårtåde nå tverket 

kommer ått bestå  och 

årbetå lå ngsiktigt med 

demokråtifrå gån inom 

råmen fo r RUS,ens 

delstråtegier.  

På  kort sikt så  gåv årbetet i 

nå tverket stor och bred 

effekt då  dennå storå 

hå ndelse hånterådes åktivt 

och inkluderånde i helå 

lå net  

Mera bibliotek  

Ett såmverkånsprojekt 

mellån lå nets 

kommuner/folkbibliotek 

Kopplås till 

delstråtegiernå i RUS,en 

som lyder 
Skåpå meningsfullå och 

Under å ret hår en håndfull 

workshops genomfo rts med 

fokus på  

Såmmånstå llning åv tidigåre 

årbete såmt 

Resultåtet åv årbetet hår 

pekåt ut 

effektiviseringspotentiål 

inom olikå områ den med 
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och regionbiblioteket.  

Syftet med utredningen å r 

ått hittå områ den fo r mo jlig 

såmverkån inom 

folkbibliotekens verksåmhet 

i Jo nko pings lå n fo r ått 

då rigenom uppnå  

effektiviseringår och frigo rå 

resurser som kommer 

invå nårnå tillgodo. 

 

inkluderånde 

mo tesplåtser som frå mjår 

hå lså, kreåtivitet och 

integråtion i såmverkån 

med civilsåmhå llet. 

Utvecklå ett åttråktivt 

kultur- och fritidsutbud 

som prå glås åv må ngfåld. 

fråmgå ngsfåktorer/utmåningår 

 Ömvå rldsbevåkning – i 

fo rhå llånde till bibliotek i 

åndrå regioner  

Kårtlå ggning åv 

biblioteksverksåmheten i 

respektive åv lå nets kommuner 

 

åvseende på  

verksåmheternås 

resursånvå ndning och 

kvålitetsfo rbå ttring fo r 

invå nårnå. Kommånde 

årbete skåll identifierå hur 

en såmordning skå 

orgåniserås och vilkå som 

å r de no dvå ndigå 

å tgå rdernå fo r ått en 

såmordning skå kunnå ske 

på  kort respektive lå ng sikt 

Kultur på höstlovet 

Såmverkånsprojekt mellån 

åkto rernå inom 

kultursåmverkånsmodellen, 

kommunernå och det friå 

kulturlivet i lå net.  

 

Att ge bårn och ungå (0-25 

å r) o kåde mo jligheter till 

kulturupplevelser och 

skåpånde 

kulturverksåmhet.  

Kopplås till 

delstråtegiernå i RUSen 

som fo ljer  
Utvecklå ett åttråktivt 

kultur- och fritidsutbud 

som prå glås åv må ngfåld. 

Skåpå meningsfullå och 

inkluderånde 

mo tesplåtser som frå mjår 

hå lså, kreåtivitet och 

integråtion i såmverkån 

med civilsåmhå llet 

33 skåpånde årrångemång 

genomfo rdå åv fo reningår, 

studiefo rbund, kommuner. 

Totålt 2577 st bårn och ungå 

deltog. 
4 gråtis fo restå llningår fo r 

ungå, inklusive bussreså.  
Skolfo restå llningår inom 

Bårnkulturpengen uto kådes 

med en å rskurs (fo r helå lå net). 
 

På  kort sikt o kåde 

kulturårrångemång fo r 

bårn och ungå i vå rt lå n, 

vilket vår mycket positivt 

frå n årrångo rernås sidå. Vi 

tror ått insåtsen gåv bårn 

och ungå en vå g tillbåkå till 

kulturen, som pgå 

påndemin inte kunnåt nå  

bårn och ungå på  såmmå 

så tt som tidigåre, och ått 

dettå hår positivå effekter 

på  lå ng sikt.  

 
 

 

1.2.2 Kommersiell service 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i serviceglesa områden har 

genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.  

 

• Arbetet hår fortsått i pårtnerskåpet fo r det regionålå serviceprogråmmet. Fler kontåkter hår 
tågits med kommunernå och butiker fo r ått underso kå hur påndemin på verkåt mo jligheten 
fo r å ldre ått få  hem livsmedel utån ått de sjå lvå beso ker butikernå. Påndemin hår lett till ett 
nå got o kåt intresse fo r hemså ndningsbidråg frå n kommunernås sidå nå got som i siffror syns 
nu.  
 

• I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till  

 

 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja tillgänglighet till 

kommersiell service i serviceglesa områden. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar 

hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men 

också olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.  

 
• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 

– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  

Region Jo nko pings lå n hår under å ret årbetåt med det Regionålå serviceprogråmmet (RSP) och ått fo rlå ngå det till 

2022. Det nuvårånde progråmmet och dess syfte hår presenteråts fo r politikernå i Nå mnden fo r årbetsmårknåd, 
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nå ringsliv och åttråktivitet (ANA-nå mnden) som nu å r ånsvårigå fo r progråmmet.  

Kontåkternå med butiker hår vårit gånskå må ngå, speciellt hår det gå llt frå gor kring det så rskildå driftsto det och 

reglernå kring dettå såmt utmåningår kopplåt till påndemin  

Koppling till Agenda 2030  

Må l 11 Hå llbårå stå der och såmhå llen 

Stå der och boså ttningår skå vårå inkluderånde, så krå, motstå ndskråftigå och hå llbårå. 
 

 

Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

  

 

Resultat i form av prestationer.  

Arbetet med så rskilt 

driftsto d till 

dågligvårubutiker i så rbårå 

och utsåttå lå gen 

Finånsierås med 1:1-medel 

Kopplås till delstråtegin i 

RUS:en som lyder: Att 

åttråherå, behå llå och 

utvecklå må nniskor, fo retåg 

och kåpitål. (Inom en 

åttråktiv region) men å ven 

Skåpå en hå llbår, åttråktiv 

och innovåtiv såmhå lls- och 

låndsbygdsutveckling 

genom stå rkt såmverkån i 

såmhå llsplåneringen, (Inom 

en hå llbår region). 

Dettå å r ett sto d som bårå 

ges till de butiker på  

låndsbygden som å r den 

endå på  sin ort. 

Anknytning finns till må l 2 

och 11 i Agendå 2030 

I å r fick 16 butiker dettå 

sto d. 

På  kort sikt: Flerå håndlåre 

hår fråmfo rt ått sto det go r 

ått de o verlever.  

På  medellå ng sikt hår det 

lett till ått flerå under 

påndemin kunnåt håndlå på  

hemmåplån och kånske 

genom dettå få tt en ny vånå. 

Nå r en butik finns kvår på  

en mindre ort kån det i sin 

tur ledå till mindre bilresor. 

 

Arbetet med 

hemså ndningsbidråg till 

kommuner. 

Finånsierås med 1:1-medel 

Kån kopplås till såmmå må l 

som ovån. 

Sto det kån so kås åv de 

kommuner som erså tter 

håndlåre fo r ått ko rå ut måt 

till t.ex. å ldre på  

låndsbygden eller åndrå 

som hår svå rt ått tå sig till 

butik. 

I å r so kte sex kommuner 

dettå sto d. (Tidigåre fyrå 

kommuner) 

På  kort sikt vår det ett sto d 

under påndemin. Fler 

kommuner so kte dettå sto d 

2021 eftersom mån under 

2020 beho vt ordnå med 

livsmedelsfo rso rjning till 

fler å ldre under påndemin.  

På  medellå ng sikt kån sto det 

go rå ått fler å ldre kån bo 

kvår på  sin hemort. 

Informåtionstrå ff 

(kvå llstid)fo r håndlåre 

tillsåmmåns med 

Lå nsstyrelsen. 

Finånsierådes åv 

Lå nsstyrelsen 

Kån kopplås till såmmå må l 

som ovån. 

Hå r behåndlådes också  

beredskåpsfrå gor. 

Cå 15 låndsbygdsbutiker vår 

representeråde och fick 

informåtion om olikå former 

åv sto d frå n bå de 

Lå nsstyrelse och Region 

På  kort sikt gåv det nyå 

kontåkter och ny kunskåp 

hos deltågårnå. 

Mo te med pårtnerskåp fo r 

Regionålt serviceprogråm 

Kån kopplås till såmmå må l 

i RUS:en som ovån. Ölikå 

typer åv kommersiell 

service på  låndsbygden 

diskuterås. 

Såmtligå lå nets kommuner 

och Lå nsstyrelsen hår 

representånter i 

pårtnerskåpet. 

På  kort sikt kån det ge nyå 

kontåkter och ny kunskåp 

hos deltågårnå. 
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1.2.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, 

arbete och välfärd som har gett resultat under året 

Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 – max 10 

insatser och fyll i tabellen nedan.  

 
Namn på insats och kort beskrivning  

 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering 

eller egen bedömning. 

Nå tverket, Kultur fo r hå lså  

Kultur fo r hå lså å r ett såmlåt begrepp fo r hå lsofrå mjånde 

och sjukdomsfo rebyggånde insåtser med kultur som 

verktyg. 

Regionålå och lokålå åkto rer deltår i det gemensåmmå 

årbetet inom nå tverket, Forskning på  områ det å r 

prioriteråt.   

 

Kunskåpsspridning och involvering frå n en bredmå lgrupp i 

lå net hår mo jliggjort åktiviteter inom områ det kultur fo r 

hå lså. God konkretå exempel lyfts fråm regelbundet.  

Tillfå lligå påndemisto d till de friå kulturuto vårnå i lå net. 

Region Jo nko pings lå n hår åvsått medel riktåde mot det friå 

kulturlivet under påndemin 2020–2021. 

 

Sto det hår hjå lpt åkto rernå till omstå llning och o kåt 

mo jligheternå fo r 20 tål åkto rer ått nå  ut digitålt till 

befintligå och nyå må lgrupper  

Etåblering åv Fritidsbånken i lå net. 

Gråtis Utlå ning åv idrottsåriklår  

Bidrå till ått ge må nniskor tillgå ng till en åktiv fritid. 

Såmverkån mellån fritidsfo rvåltningår och RF sisu Små lånd  

Sedån stårten 2019 så  hår nu 5 kommuner åktivå 

Fritidsbånksplåtser i lå net  

Kårtlå ggning åv såmverkånsstrukturer med civilsåmhå llet i 

lå net  

Region Jo nko pings lå n hår fo r åvsikt ått formåliserå 

såmverkånstrukturer med relevåntå åkto rer.  

Må let å r ått genom såmårbete och åktiv diålog skåpå ett 

hå llbårt såmhå lle och fo rbå ttråde fo rutså ttningår fo r 

tillvå xt och utveckling i helå lå net.  

Resultåtet i kårtlå ggningen hår klårgjort vilkå områ den som 

kån vårå fo remå l fo r kommånde såmverkån utifrå n 

Regionål utvecklingsuppdråg. Kårtlå ggningen hår tågit sin 

utgå ngspunkt i de kommunålå såmverkånsstrukturernå.  

  

1.3 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet  
1.3.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

• Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ni har 

arbetat med under året. 

 

Fo rutom de nåtionellå villkorsbeslut som gå llt sedån 2018 och som redovisås nedån, hår de å ttå delstråtegier som 

ånges i beslutåd regionål utvecklingsstråtegi (RUS) vårit prioriteråde. De å r: 

 

• Stå rkå lå nets fo rmå gå ått åttråherå, behå llå och utvecklå kompetenser. 

• Stå rkå den lå ngsiktigå kompetensfo rso rjningen och måtchningen fo r integråtion och hå llbår tillvå xt. 

• Ho jå den formellå utbildningsnivå n i lå net. 

• Vidåreutvecklå ho gskolåns betydelse fo r lå nets utveckling genom fler forsknings-, innovåtions- och 

utvecklingsmiljo er. 

• Så kerstå llå en integreråd årbetsmårknåd och ett inkluderånde årbetsliv. 

• Etåblerå jå mlikå mo jligheter till utbildning och livslå ngt lå rånde i helå lå net. 

• Fo rbå ttrå fo rutså ttningårnå fo r lå nsinvå nårnå ått kompetensutvecklå och vidåreutbildå sig under på gå ende 

ånstå llning. 

• Etåblerå en vå l fungerånde såmverkån mellån regionen, kommunernå, o vrigå utbildningssåmordnåre och 

årbetsmårknådens pårter. 

Under å r 2021 hår vi enåts om ått så rskilt prioriterå två  åv desså delstråtegier fo r vå rt regionålå 

kompetensfo rso rjningsårbete under de nå rmåste å ren. Syftet å r ått vi skå bli mer stråtegiskå och tydligå i vå rt årbete. 
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Desså två  så rskilt prioriteråde må lså ttningår å r: 

 

• Stå rkå den lå ngsiktigå kompetensfo rso rjningen och måtchningen fo r integråtion och hå llbår tillvå xt. 

• Etåblerå jå mlikå mo jligheter till utbildning och livslå ngt lå rånde i helå lå net. 

 

 

Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande: Ja ☒  Nej ☐ 

Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete: Ja ☒  Nej ☐ 

 

Det blir lite fo r snå vt ått endåst hå två  svårsålternåtiv till ovån ångivnå frå gestå llningår. Vi skulle sjå lvå bedo må ått vi 

till stor del hår en ”vå l fungerånde infråstruktur fo r kompetensfo rso rjning och livslå ngt lå rånde” och ått vi till stor del 

hår ett ”utvecklåt regionålt kompetensfo rso rjningsårbete”. Vi hår dock lite årbete kvår ått go rå innån vi nå tt till den 

nivå  vi sjå lvå vill uppnå .  

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har bedrivits under året.  

 
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

Observera! Redovisningen av denna punkt ska innehålla uppgifter om det arbete som har bedrivits utöver 

fokusområdena validering, regionalt yrkesvux, etablering av lärcentrum samt analyser och prognoser.  

 

Vi hår under 2021 årbetåt med ett omtåg åv hur vi stråtegiskt och systemåtiskt skå årbetå i linje med den regionålå 

utvecklingsstråtegin. Ett led i dettå årbete vår ått så rskilt prioriterå två  delstråtegier som relåterår till 

kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling. Det hår medfo rt ått vi blivit mer fokuseråde och tydligå i vå rt 

utå triktåde årbete.  

 

Arbetet med kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling hår under det gå ngnå å ret bedrivits i linje med tidigåre 

uppårbetåde och utformåde stråtegiskå vå gvål och årbetsinsåtser, såmt genom insåtser i nyå och olikå 

projektsåtsningår. Exempel på  lo pånde och å terkommånde insåtser å r:  

 

• Mo ten och seminårier hår genomfo rts tillsåmmåns med lå nets studie- och yrkesvå gledåre såmt vå gledåre 

inom Arbetsfo rmedlingen (AF). I syfte ått utvecklå såmårbetet med lå nets SYV:åre hår ett fo rånkringsårbete 

åv lå nets SYV-rå d genomfo rts tillsåmmåns med skolchefer i Jo nko pings lå n. 
  

• Diåloger hår också  genomfo rts med lå nets kommuner, nå ringslivschefer, brånschorgånisåtioner, regionens 

HR-åvdelning och YH-ånordnåre i såmbånd med vå rens ånso kningsomgå ng åv YH-utbildningår.  

 

• Vi hår deltågit i regelbundnå mo ten med vuxenutbildningschefer i lå net, bå de i ett lå nso vergripånde nå tverk 

och i tre olikå kommungruppsindelningår. En viktig diålogpunkt å r hur vi tillsåmmåns utvecklår årbetet med 

regionålt yrkexvux och kommunålå lå rcenter.  

 

• Vi hår under det gå ngnå å ret utvecklåt vå rt såmårbete med lå nets tre olikå Teknikcollege. Vi hår gjort dettå 

genom ått genomfo rå en kompetensdåg fo r industrin då r vi såmlåde in fo retågens behov viå en enkå t och 

jå mfo rde svåren med utbudet åv utbildningår. Dettå visåde på  ett stort gåp. Tånken å r ått dennå dåg skå vårå 

å terkommånde och bidrå till vå r omvå rldsbevåkning och ånålysårbete.  

 

• Genom ått vårå ådjungeråde till Lå nsbildningsfo rbundets styrelse hår vi idåg ett nå rmåre såmårbete med 

studiefo rbund och folkho gskolor i syfte ått stå rkå det livslå ngå lå råndet och folkbildningens roll i det 

regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet. 

 

• Fo r ått stå rkå kompetensfo rso rjningsårbetet i relåtion till olikå yrkesbrånscher hår vi håft fortsåttå diåloger 

med Trå centrum, Skå rteknikcentrum i Sverige AB, Polymercentrum och Gjuterifo reningen. Såmtålen hår 

blånd ånnåt fokuseråts på  vålidering och kompetensutveckling fo r yrkesverksåmmå. Såmtålen hår också  

resulteråt i nå grå olikå kompetensutvecklingsprojekt. Blånd ånnåt driver Trå centrum i Nå ssjo  tre projekt 
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med strukturfondsmedel och med Region Jo nko pings lå n som medfinånsiå r: 

 

- KVIST – skå o kå fo retågens såmverkån med lå roså ten fo r ått på  så  så tt tillfo rå åkådemisk 

kompetens och/eller forskningskompetens till fo retågen. 

 

- InsTrå  – skå skåpå fo rutså ttningår fo r struktureråd kompetensutveckling åv redån ånstå lld 

personål, frå mst på  grundlå ggånde nivå . 

 

- ESF Kompetensutveckling 360 gråder – håndlår om ått tillfo rå ny personål till trå brånschen genom 

ått grundutbildå och trå nå årbetslo så utrikesfo ddå personer fo r kommånde ånstå llning. 

 

• Under 2021 hår vi håft ett nå rmåre såmårbete med lå rcentret Cåmpus Vå rnåmo. De bedriver olikå 

kompetensutvecklingsinsåtser fo r nå ringslivet. Just nu i form åv ett sociålfondsprojekt. Såmtål hår å ven fo rst 

kring ett projekt som skå hjå lpå oss ått utvecklå digitålå lå rcenter.  

 
Exempel på  nyå insåtser å r: 

 
• Fråmtidsså kråd industri å r ett sociålfondsprojekt som Region Jo nko pings lå n hår årbetet med sedån den 1 

juni 2020. Projektet på gå r till och med sistå december 2022. I dettå projekt hår vi ett nå rå såmårbete med 

Region Kronoberg. Fråmtidsså kråd industri riktår sig till korttidspermitteråde, vårslåde och de som riskerår 

ått bli årbetslo så. Må let å r ått engågerå 50 fo retåg och drygt 1 000 individer fo r ått genomfo rå 

kompetenskårtlå ggningår, brånschvålideringår och kompetensutvecklingsinsåtser. Projektet genomfo rs i 

nå rå såmårbete med Svensk industrivålidering och Unionen. 

 

• Under å ret hår vi också  genomfo rt ytterligåre ett sociålfondsprojekt – Ett hå llbårt årbetsliv. Syftet med 

projektet hår vårit ått o verbryggå två  progråmperioder åvseende ESF-projekt och utifrå n gjordå erfårenheter 

utmejslå nyå projektide er. I dettå projekt hår vi då rfo r såmlåt flerå relevåntå såmverkånsåkto rer fo r ått tå 

vårå på  ållå godå insåtser i tidigåre sociålfondsprojekt och identifierå tå nkbårå projekt i den nyå 

progråmperioden. 

 

• Fo rstudien ”Stå rkå kopplingen mellån årbetsliv och skolå” hår på bo rjåts under ho sten 2021 och kommer ått 

på gå  fråm till och med åpril 2022. Syftet med projektet å r ått kårtlå ggå de åktiviteter och insåtser som go rs i 

lå nets kommuner fo r ått stå rkå såmverkån mellån skolå och årbetsliv, såmt lå mnå fo rslåg på  hur dennå 

såmverkånsmodell kån stå rkås. 

 

• Fo rstudien A tertåg stårtåde den 1 september och fokuserår på  ått underso kå mo jligheten till och i så  fåll hur 

Regionens bå då nåturbruksskolor kån bidrå till ett mer hå llbårt så tt ått fo rse lå nets olikå verksåmheter med 

livsmedel. På  såmmå gå ng blir dettå projekt ett led i ått utvecklå den egnå kompetensen.  

 
I det regionålå utvecklingsårbetet å r vi orgåniseråde så  ått hå llbårhetsfrå gornå, med dess tre dimensioner ekonomisk, 

sociål och miljo må ssig hå llbårhet, skå lo på som en ro d trå d genom ållt vå rt årbete inom regionål utveckling. I det 

regionålå kompetensfo rso rjningsuppdråget blir det ett så rskilt fokus på  sociål hå llbårhet eftersom flerå projekt och 

insåtser syftår till ått få  personer som stå r lå ngt fo r årbetsmårknåden ått bli erbjudnå ett jobb eller på bo rjå en 

utbildning. En så dån fo rå ndring betyder mycket fo r en persons sociålå liv och å ven ekonomiskå situåtion. Övån 

redovisåde fo rstudie A tertåg å r ett ånnåt exempel på  en insåts då r ekonomisk och ekologisk hå llbårhet å r i fokus.  

 

Vi vill betonå ått vi under det gå ngnå å ret ålltmer kommit ått integrerå hå llbårhetsfrå gornå, med dess tre dimensioner 

ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet, i vå rt kontinuerligå och lo pånde årbete. Fo r oss å r dennå 

perspektivfo rskjutning en tydlig och viktig fo rflyttning i vå rt årbete, å ven om vi inte under ållå nedånstå ende rubriker 

noterår dennå fo rå ndring eller fo rhå llningsså tt.  
 
Det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet relåterås så rskilt till fyrå må l i Agendå 2030: 

• God hå lså och vå lbefinnånde (må l 3) 

• God utbildning fo r ållå (må l 4) 

• Jå mstå lldhet (må l 5) 
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• Minskåd ojå mlikhet (må l 10) 

 
Bå de den regionålå utvecklingsstråtegins må lformulering kring kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling såmt 

de nåtionellå villkorsuppdrågen å r stårkt relåteråde till må let om en ”God utbildning fo r ållå”. Vå rt regionålå 

kompetensfo rso rjningsårbete syftår till ått mo jliggo rå fo r individen ått erhå llå ny eller utvecklåd kompetens och 

så ledes skå det ledå till en god utbildning fo r ållå. A ven de o vrigå tre ovån redovisåde Agendå-må len innefåttås i 

vårierånde gråd i det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet, eftersom de insåtser vi go r i vå rt ordinårie årbete såmt 

i de olikå projektsåtsningårnå syftår till ått stå rkå individens livssituåtion såmt en o kåd jå mstå lldhet och minskåd 

ojå mlikhet. 

 

Ett exempel på  dettå å r det projekt med syftet ått utvecklå sociålt entrepreno rskåp i Jo nko pings lå n som slutfo rdes i 

okt 2020. Det projektet vår ett redskåp fo r ått drivå på  utvecklingen mot en mer jå mstå lld regionål tillvå xt. Det 

fortsåttå årbetet i projektets åndå hår under 2021 o vertågits åv Coompånion. Erfårenheter frå n projektet hår å ven 

implementeråts i det gå ngnå å rets fo rstudie ”Ett hå llbårt årbetsliv”. A ven projektet ”Stå rkå integråtionsperspektivet i 

kompetensfo rso rjningsårbetet” och som åvslutådes vid utgå ngen åv å r 2020 hår gett oss vå rdefullå erfårenheter som 

å r kopplåde till de ovån redovisåde Agendå-må len. Projektet hår resulteråt i två  råpporter med rekommendåtioner fo r 

det fortsåttå regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet. 

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling har bidragit till att möta 

samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem 

och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling. 

 

Det regionålå kompetensfo rso rjningsårbete håndlår ytterst om ått mo tå ållå de olikå utmåningår som ånges i 

frå gestå llningen. Helå processen med ått tå fråm en ny regionål utvecklingsstråtegi, och som på gick under lå ng tid och 

då r vi mo tte lå nets ållå kommuner såmt olikå såmverkånsorgånisåtioner, håde till syfte ått identifierå och tydliggo rå 

de utmåningår som vi tillsåmmåns må ste årbetå med. Nu å r den regionålå utvecklingsstråtegin beslutåd och vi som 

regionål utvecklingsåkto r bå de inbjuder till och deltår i må ngå olikå grupper och nå tverk som fokuserår på  

kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling. Genom ått drivå egnå projekt och medfinånsierå 

såmårbetsorgånisåtioners olikå projekt årbetår vi konkret med ått mo tå bå de globålå och nåtionellå utmåningår. 

 

Jo nko pings lå n å r ett lå n som å r stårkt beroende åv sin tillverkningsindustri. Den industrin mo ter nu utmåningår i 

form åv globålisering, digitålisering och klimåtfo rå ndringår. Bristen på  personer med rå tt kompetens ått ånstå llå, och 

som kån hjå lpå fo retåg ått mo tå desså utmåningår, å r stor. Det å r en konkret utmåning. Vå rt årbete med 

kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling å r fokuseråt på  ått mo jliggo rå och såmordnå insåtser fo r ått 

årbetslo så skå få  kompetensutveckling och få  den kompetens som motsvårår nå ringslivets behov. Arbetet håndlår 

också  om ått mo jliggo rå och såmordnå insåtser så  ått yrkesverksåmmå kån byggå på  sin kompetens och på  så  så tt 

mo tå fo retågens behov åv ho gre kompetens. Dennå kompetensho jning håndlår i stort sett om ått mo jliggo rå en o kåd 

digitålisering och o kåt kunnånde fo r ått utvecklå gro nå och hå llbårå produkter och tjå nster. 

 

Må ngå åv lå nets årbetslo så stå r lå ngt frå n årbetsmårknåden. Genom olikå sociålfondsprojekt och nå rå såmverkån med 

nå grå kommuner såmt olikå orgånisåtioner mo jliggo rs insåtser fo r ått genom utbildning kommå nå rmåre 

årbetsmårknåden eller få  ett jobb eller på bo rjå en ådekvåt utbildning. Det bidrår till en bå ttre såmhå llelig 

såmmånhå llning och en mer jå mlik socioekonomi.   

 
• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande 

förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella 

samband över kommun-, läns- och landsgränser. 
 

Jo nko pings lå n bestå r åv tretton kommuner åv vårierånde storlek och utmåningår. Jo nko pings kommun å r den storå 

och stårkå kommunen som hår flerå ho gteknologiskå och kunskåpsintensivå fo retåg. I Jo nko pings ges å ven rikå 

mo jligheter till kompetensutveckling blånd ånnåt genom Jo nko ping University och olikå YH-utbildåre. Såmtidigt finns 

å ven i Jo nko ping må ngå som stå r lå ngt frå n årbetsmårknåden och då r vi genom såmverkån med olikå orgånisåtioner 

kån erbjudå olikå projektinsåtser. 
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I Jo nko ping och ångrå nsånde kommuner finns generellt sett må ngå fo retåg som å r vå xånde och kån erbjudå jobb. 

Ö vrigå kommuner i lå net hår också  sinå styrkor, men brottås lite mer med ått lockå personer med rå tt kompetens ått 

flyttå till respektive kommuner. I vå rt kompetensfo rso rjningsårbete tår vi hå nsyn till desså territoriellå våriåtioner. Vi 

såmordnår då rfo r gånskå oftå vå rå insåtser i tre olikå kommungrupperingår: 

• So drå Vå tterbygden – Jo nko ping, Håbo och Mullsjo  kommuner  

• Ho glåndets kommuner – Trånå s, Nå ssjo , Eksjo , Vetlåndå, Aneby och Så vsjo  kommuner 

• GGVV-kommunernå – Gnosjo , Gislåved, Vå rnåmo och Våggeryd kommuner. 

 
Vi hår å ven ett nå rå såmårbete med Region Kronoberg fråmfo r ållt i nå grå olikå kompetensfo rso rjningsprojekt. Till 

dettå kommer ått vi såmverkår med so drå Sveriges sex regioner inom Regionsåmverkån Sydsverige (RSS). 

Kompetensfo rso rjning och kompetensutveckling å r ett åv de prioriteråde områ denå fo r såmverkån. 

 

• Beskriv kortfattat eventuella utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  
Den storå utmåningen å r ått få  de som stå r lå ngt frå n årbetsmårknåden i studier eller ått bli ånstå llningsbårå. En 

ånnån stor utmåning å r ått kunnå såmordnå insåtser så  ått ållå de fo retåg som so ker personer med rå tt kompetens ått 

ånstå llå också  hittår desså personer ått rekryterå. I ållå desså utmåningår å r det viktigt ått vi som region blir en 

proåktiv kråft fo r ått såmordnå och mo jliggo rå olikå kompetensutvecklings- och kompetensfo rso rjningsinsåtser. 

Hå rvidlåg å r såmverkån med kommuner och utbildningsåkto rer prioriteråt. Vi hår då rfo r bå de etåbleråt egnå nå tverk 

och deltår i åndrå nå tverk.  

Genom en nyligen genomfo rd ånålys åv nå ringslivet i Jo nko pings lå n ser vi också  ått lå net hår en ålldeles fo r lå g gråd 

åv tjå nster inom områ det digitålisering.  

  

Nå r det gå ller utmåningår vill vi å ven hå nviså till den gemensåmmå råpporten med Tillvå xtverket 

(”Kompetensfo rso rjning i Jo nko pings lå n”, Råpport 0305) som beskriver de utmåningår som fem brånscher i lå net 

brottås med nå r det gå ller årbetet med ått få  tåg på  rå tt kompetens. En stor utmåning bero r det fåktum ått det å r svå rt 

ått lockå ungdomår till ått vå ljå gymnåsiålå yrkesprogråm. Det å r en stor och viktig utmåning fo r oss i Jo nko pings lå n 

som å r mycket beroende åv en vå lfungerånde tillverkningsindustri. Ytterligåre en utmåning å r vikten åv ått vi få r fler 

ho gteknologiskå tillverkningsfo retåg till lå net, såmt ått vi å ven ser behovet åv ått fler kunskåpsintensivå tjå nstefo retåg 

etåblerås i lå net.  

 
 

1.3.2 Mål för kompetensförsörjningsarbetet 

• Beskriv kortfattat vilka mål som har tagits fram för arbetet med kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling. Beskriv även hur ni arbetar med att följa upp målen.   

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 
• Har ni en politiskt fastställd strategi och/eller handlingsplan specifikt för kompetensförsörjning? Ja ☒ Nej ☐ 

 

Jå, vi hår en politiskt fåststå lld stråtegi fo r kompetensfo rso rjning (se nedån). 

Utbildning och kompetensfo rso rjning å r ett åv sex stråtegiområ den i den gå llånde regionålå utvecklingsstråtegin. I 

såmbånd med årbetet ått tå fråm en ny regionål utvecklingsstråtegi fo r lå net å gnådes mycket tid och kråft å t ått 

fåststå llå må lså ttningår fo r det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet. I den regionålå utvecklingsstråtegin, som 

åntogs i december 2019, ånges fo ljånde lå ngsiktigå må l fo r En kompetent region: ”2035 så kerstå lls måtchningen på  

årbetsmårknåden i Jo nko pings lå n genom det livslå ngå lå råndet”. I den nyå RUS:en å terfinns fo ljånde å ttå 

delstråtegier/må l: 
 

1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser. 

2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

3. Höja den formella utbildningsnivån i länet. 

4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och 

utvecklingsmiljöer. 

5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv. 
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6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet. 

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under pågående 

anställning. 

8. Etablera en väl fungerande samverkan mellan regionen, kommunerna, övriga utbildningssamordnare och 

arbetsmarknadens parter. 

 

Under å r 2021 hår vi enåts om ått så rskilt prioriterå två  åv desså delstråtegier som de o vergripånde må lså ttningårnå 

fo r vå rt regionålå kompetensfo rso rjningsårbete under de nå rmåste å ren. Syftet å r ått vi skå bli mer stråtegiskå och 

konkretå i vå rt årbete. Desså två  så rskilt prioriteråde må lså ttningårnå å r: 

 
• Stå rkå den lå ngsiktigå kompetensfo rso rjningen och måtchningen fo r integråtion och hå llbår tillvå xt. 

• Etåblerå jå mlikå mo jligheter till utbildning och livslå ngt lå rånde i helå lå net. 

 

En viktig del i uppfo ljningen å r den process vi go r i såmbånd med ått vi skå å terråpporterå villkorsbesluten. Vi få r då  

ett nåturligt tillfå lle ått stå mmå åv de beslutåde stråtegiernå och fo ljå upp hur vå l vi nå tt upp till de fåstlågdå må len. 

Dennå uppfo ljning genomfo rs i två  processer. Fo rst få r regionens tjå nstepersoner hånterå å terråpporteringen och 

dokumenterå gjordå iåkttågelser. Då refter å r det den politiskå nivå ns tur ått tå del åv gjord uppfo ljning och 

kompletterå ånålysen såmt fåttå eventuellå konsekvensbeslut efter gjordå iåkttågelser. 

 

Lo pånde under å ret fo ljer vi upp politiskt fåttåde budgetmå l genom verktyget Stråtsys. En gå ng per tertiål 

kommenterår vi skriftligt hur vi ligger till mot uppsåttå må l. Dettå kontinuerligå uppfo ljningsårbete å r viktigt och 

hjå lper oss ått fokuserå på  kompetensfo rso rjnings- och kompetensutvecklingsårbetets uppdråg.   

 

Nå r det gå ller frå gån om ått kortfåttåt beskrivå hur ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet integreråts i årbetet 

hå nvisår vi till det som vi å terråpporteråt ovån under punkten 1.3.1. Det gå ller å ven det vi skrivit om hur årbetet hår 

bidrågit till Agendå 2030. 
 

1.3.3 Insatser utifrån framtagna analyser och prognoser 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser och prognoser har genomförts under året. Ange även vilka aktörer 

ni har samverkat med. 

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

Inom åvdelningen Regionål utveckling finns en ånålytiker som årbetår med ånålys och prognos. Anålytikern lå mnår 

kontinuerligå årbetsmårknåds- och yrkeskompetensprognoser till oss som årbetår med 

kompetensfo rso rjningsuppdråget. En tjå nsteperson inom kompetensfo rso rjningsteåmet hår dessutom till uppdråg ått 

inom sin tjå nst å ven ånsvårå fo r omvå rldsbevåkning såmt ånålys och prognos.  

Det ånålys- och prognosårbete som vi gjorde tillsåmmåns med Tillvå xtverket hår vårit åv stor betydelse. Det 

gemensåmmå pilotprojektet resulteråde i råpporten ”Kompetensfo rso rjning i Jo nko pings lå n” (Råpport 0305).  Syftet 

med såmårbetet mellån Tillvå xtverket och Region Jo nko pings lå n hår vårit ått tå fråm en modell fo r ånålys åv den 

regionålå kompetensfo rso rjningen och som å ven kån ånvå ndås åv åndrå regioner. Modellen skå kunnå ånvå ndås till ått 

viså på  flo den o ver tid i utbildningsgrupper, ko nsmo nster i olikå utbildningsgrupper kopplåt till måtchning och 

kommånde pensionsåvgå ngår. Regionen kommer ått utvecklå modellen vidåre och må let fo r regionen å r ått skåpå en 

behovsånålys åv kompetensfo rso rjningen, som kån ånvå ndås i såmverkån med kommunernå, nå ringslivet, åkådemin, 

årbetstågår- och årbetsgivåreorgånisåtioner, myndigheter, folkbildningen och o vrigå utbildningsåkto rer. I 

verksåmhetsplån fo r 2022 finns må l om ått å rligen tå fråm kompetensprognoser såmt ått på bo rjå årbetet med en 

fråmtidsspåning som skå presenterås vå ren 2024. 

 
Ö vrigå ånålys- och prognosinsåtser under det gå ngnå verksåmhetså ret: 

• Två  prognoskonferenser med lå nets studie- och yrkesvå gledåre såmt vå gledåre frå n Arbetsfo rmedlingen hår 

genomfo rts. Ett såmårbete mellån Regionål utveckling och Arbetsfo rmedlingen. Fokus ligger på  ått spridå 

Arbetsfo rmedlingens årbetsmårknådsprognos i lå net. 

 

• En behovsinventering gå llånde YH-utbildningår som inspel till Myndigheten fo r Yrkesho gskolån. 
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• I september 2021 genomfo rdes en kompetensdåg fo r industrin då r vi viå en enkå t få ngåde upp industrins 

behov åv kompetens och jå mfo rde med utbudet åv utbildningår. Vi genomfo rde en workshop fo r ått se hur vi 

kån årbetå tillsåmmåns fo r ått minskå gåpet mellån utbud och efterfrå gån. Dågen vår en pilot: Vi teståde ått 

årbetå tillsåmmåns med en åkto r (Teknikcollege), som hår nå rå kontåkt med fo retågen, fo r ått få ngå upp 

derås behov. Dettå å r nå got som vi kommer ått go rå regelbundet och utvecklå som en del i vå rt ånålys- och 

prognosårbete. Dettå å r också  ett årbetsså tt som vi kån ånvå ndå fo r fler olikå brånscher. Nu underso ker vi 

mo jligheten åv ått go rå dettå tillsåmmåns med Vå rd- och omsorgscollege såmt med Håndelskåmmåren fo r 

ått få ngå upp logistik, trånsport och IT brånschen.  

 

• En omfåttånde ånålys och fråmtidsspåning åv nå ringslivet i Jo nko pings lå n hår tågits fråm, Nå ringslivsånålys, 

Jo nko pings lå n, juni 2021 (Bintess). Den hår å ven brutits ned på  kommunnivå  och kommer liggå till grund fo r 

diåloger med lå nets nå ringslivschefer.  

• Råpporten visår på  hur utvecklingen gå r i olikå brånscher och fo retåg. Den visår också  på  olikå scenårios fo r 

fråmtiden, beroende på  vilkå såtsningår som fo retågen vå ljer ått go rå. Dennå råpport kommer ått ånvå ndås i 

diålog med yrkesvux och YH då r vi kommer ått jå mfo rå utvecklingen åv brånscher och fo retåg med 

utbildningsutbudet vi hår fo r ått kunnå fo rå en diålog kring vilkå utbildningår som vi skå såtså på  i 

fråmtiden. 

• Region Jo nko pings lå n deltår åktivt i ett såmårbete med fem o vrigå regioner i Sydsverige, Regionsåmverkån 

Sydsverige (RSS). En o verenskommelse finns med AF och i enligt med den o verenskommelsen finns en 

på gå ende diskussion om hur vi gemensåmt kån årbetå med ånålys- och prognosårbete. 

 

• I syfte ått ytterligåre utvecklå ånålys- och prognoskåpåciteten deltår vi i Reglåbs lå rprojekt Regionålt 

kompetensbehov. Vi hår också  tågit beslut om ått deltå i årbete med regionålå nedbrytningår åv Trender och 

Prognoser tillsåmmåns med SCB och Tillvå xtverket. 

 
Nå r det gå ller frå gån om hur ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet integreråts i årbetet såmt hur årbetet hår 

bidrågit till Agendå 2030, få r vi å ven hå r hå nviså till de o vergripånde skrivningårnå i punkt 1.3.1. Till det kån vi 

hå nviså till den på gå ende diskussionen inom Regionål utveckling om hur vi å nnu bå ttre skå integrerå 

hå llbårhetsperspektivet, med sinå tre dimensioner, i ållå vå rå årbeten och insåtser. Till dennå på gå ende diskussion ho r 

å ven hur vi relåterår Regionål utvecklingsårbete med Agendå 2030. 

 

 

1.3.4 Validering på regional nivå 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med validering har genomförts under året. Ange även vilka aktörer ni har 

samverkat med.  

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

Det huvudsåkligå årbetet med vålidering under 2021 hår gjorts som deltågåre i projektet Vålideringslyft och som 

projektå gåre och medfinånsiå r i olikå vålideringsprojekt. I projektet Vålideringslyft hår fokus vårit ått 

kompetensutvecklå regionernå i låndet i vålidering och ått få  mo jlighet ått spridå och få  tå del åv godå exempel i låndet 

kring vålideringsårbete. Ett flertål temåtiskå workshops hår hå llits åv projektå gåren Myndigheten fo r yrkesho gskolån 

och ett ånålytiskt verktyg hår tågits fråm och introduceråts hos ållå regioner i låndet. Region Jo nko pings lå n deltår 

åktivt i projektet och ett fo rånkringsårbete på gå r i lå net fo r ått skåpå en regionål struktur fo r vålidering. Arbetet i 

projektet fortgå r till ho sten 2022. 

 

Vi driver ett ESF-projekt, ”Fråmtidsså kråd Industri”, i såmårbete med svensk industrivålidering och Unionen då r en åv 

må lså ttningårnå å r ått skåpå en regionål struktur fo r industrivålidering i lå net. Nå got som kån få  ringår på  våttnet och 

spridås till åndrå brånscher. 

 

Vålideringsfrå gån å r lyft i olikå nå tverk och vi hår deltågit i olikå styrgrupper fo r vålideringsprojekt som på gå r i lå net. 

Det å r frå mst inom industrin som lå net hår stårkå åkto rer som årbetår åktivt med vålideringsfrå gån. 
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1.3.5 Regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har genomförts under året. Ange 

även vilka aktörer ni har samverkat med. 

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

På  grund åv påndemin hår såmverkån med regionålt yrkesvux inte skett i såmmå gråd som tidigåre. Diålog hår 

fo rekommit info r ståtsbidrågsånso kningår men de stråtegiskå diålogernå hår uteblivit. Annårs ligger åmbitionen kvår 

sedån tidigåre ått utvecklå diålogen och såmverkån med representånter fo r lå nets vuxrektorer. A rligå mo ten skå hå llås 

med det lå nso vergripånde nå tverket fo r vuxrektorernå och dels med nå tverken fo r de tre kommungrupperingårnå; 

So drå Vå tterbygden, Ho glånds- och GGVV-kommunernå.  

 

Vid mo tenå som ligger i ånslutning fo r ått so kå ståtsbidråg fo r regionålt yrkesvux hår vi en diålog då r å ven AF å r med 

och ser o ver en åktuell prognos o ver lå nets kompetensbehov. Vid desså mo ten hår vi gemensåmt enåts om ått under 

de kommånde å ren utvecklå vå rt såmårbete. På  lå ng sikt kommer dettå såmårbete ått stå rkå det livslå ngå lå råndet och 

kompetensfo rso rjningen i lå nets ållå kommuner. Det kommer också  ått uppfyllå må lformuleringårnå i den regionålå 

utvecklingsstråtegin om ått utvecklå såmverkån mellån Regionål utveckling och lå nets utbildningsåkto rer. 

 

 

1.3.6 Etablering av lärcentrum 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med etablering av lärcentrum har genomförts under året. Ange även vilka 

aktörer ni har samverkat med.  

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

Diålog hår fo rts med kommunernås vuxenrektorer info r ånso kån om ståtsbidråg fo r lå rcentrå. Anso kån hår lå mnåts in 

i såmfo rstå nd med regionen. Fo r o vrigt å r regionens uppdråg svå rårbetåt på  grund åv ått det inte sker i nå gon 

såmverkån med Skolverkets ståtsbidråg till lå rcentrå. Enligt kommunernå å r finånsiering nyckeln till ått hå mo jlighet 

ått stå rkå sinå redån befintligå lå rcentrå eller ått kunnå etåblerå ett lå rcentrum. 

 

Under 2020 hår en diålog inletts i syfte ått utvecklå konceptet Innovåtions- och kompetenscenter i ett 

lå nso vergripånde perspektiv. Dettå årbete hår fortsått under 2021. Båkgrunden å r ått det på gå r en diskussion i 

Jo nko ping och Vetlåndå kring frå gån om ått etåblerå ett tekniskt center/hus på  respektive ort. Sedån tidigåre finns ett 

tekniskt center på  Cåmpus Vå rnåmo. Region Jo nko pings lå n ingå ng i dennå process å r ått lyftå frå gån om hur tre olikå 

noder kån såmverkå fo r helå lå nets bå stå.  

 

 

1.3.7 Insatser – kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 

– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan. 
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Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska 

bidra till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal 

och omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på kort, 

medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen bedömning. 

Ange även om det är faktiska eller 

förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos målgruppen. 

Till exempel ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt avses 

förändrat beteende hos målgrupper. 

Till exempel tillämpning av ny 

kunskap eller nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även effekter på 

lång sikt. Med effekter på lång sikt 

avses effekter av förändrat beteende 

hos målgruppen eller på 

samhällsnivå. Till exempel ökad 

konkurrenskraft eller bättre hälsa. 

Bedo mning åv behov åv 

YH-utbildningår. Inspel till 

Myndigheten fo r 

Yrkesho gskolån. 

I RUS:en betonås vikten åv 

godå 

utbildningsmo jligheter fo r 

ått erhå llå rå tt kompetens i 

syfte ått vårå 

ånstå llningsbår. Då rfo r å r 

årbetet med ått lå net kån få  

må ngå YH-utbildningår åv 

sto rstå vå rde. Regionens 

ånålysårbete ligger till 

grund fo r utlå tånde till 

Myndigheten fo r 

Yrkesho gskolån.   

Under vå ren 2020 lå mnåde 

vi in en behovsånålys till 

MYH. 

 

 

  

Effekten åv vå rå insåtser, 

tillsåmmåns med YH-åkto rernå, 

hår vårit mycket god. 

Jo nko pings lå n ligger i topp våd 

gå ller YH-utbildningsplåtser. 

 

Vi fo rvå ntår oss ått desså YH-

utbildningår mo ter de 

kompetensbehov som finns 

inom nå ringslivet och den 

offentligå sektorn. 

Fo retågsbårometer Insåtsen bidrår till må len 

genom ått må tå fo retågens 

rekryteringsbehov. 

Tre underso kningår å r 

genomfo rdå under 2021. 

Svårsfrekvensen vår 85% 

åv deltågånde cå 250 

fo retåg. 

Resultåtet fo rvå ntås bidrå till en 

bå ttre bild åv det regionålå 

nå ringslivets utveckling och 

mo jliggo rå å tgå rder fo r ått mo tå 

eventuellå brånschviså 

utmåningår. 

Projektå gåre till ett ESF 

finånsieråt projekt 

”Fråmtidsså kråd industri” 

med såmverkånspårtner 

Region Kronoberg. Syftet 

å r ått uthå lligt och 

stråtegiskt årbetå fo r ått 

underlå ttå och skyndå på  

ett stråtegiskt 

kompetenslyft fo r en 

fråmtidsså kråd industri. 

Modellen som ånvå nds 

kommer frå n svensk 

Ett vålideringsprojekt som 

hår fokus på  ått 

kompetensutvecklå 

ånstå lldå inom industrin. 

Ligger i linje med RUS:ens 

må lformuleringår om ått 

stå rkå 

kompetensfo rso rjningen i 

lå net, så som exempelvis 

”Fo rbå ttrå 

fo rutså ttningårnå fo r 

lå nsinvå nårnå ått 

kompetensutvecklå och 

Fo rvå ntåde resultåt:  

Håndledning/coåching, 

brånschvålidering 

ålternåtivt kårtlå ggning fo r 

tjå nstemå n hår utfo rts. 

Kompetensutveckling och 

erkå nnånde hår skåpåts. 

Ett initierånde åv en 

regionål infråstruktur fo r 

industrins 

kompetensutveckling åv 

ånstå lldå hår gjorts. 

Fo rvå ntåde resultåt:  

SMF inom industrin årbetår 

stråtegiskt med sin 

kompetensfo rso rjning vilket 

leder till ått 

yrkesverksåmmå/ånstå lldå hår 

tillrå ckligå fo rutså ttningår ått 

utvecklå den kompetens som 

krå vs fo r ett hå llbårt årbetsliv 

och en stårk position på  

årbetsmårknåden. 

Kompetensnivå n i fo retåget 

rå cker fo r ått tå vårå på  
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industrivålidering. vidåreutbildå sig under 

på gå ende ånstå llning”. 

mo jligheter med ny teknik, 

mo tå kunders kråv, upprå tthå llå 

kvålitet, produktivitet och 

lo nsåmhet. 

Mo te med det 

lå nso vergripånde 

nå tverket fo r vuxrektorer 

Mo ten med det 

lå nso vergripånde nå tverket 

fo r vuxrektorer ligger i linje 

med flerå åv den RUS:ens 

må lformuleringår fo r 

kompetensfo rso rjning och 

livslå ngt lå rånde. 

Resultåt åv mo tenå med 

det lå nso vergripånde 

vuxrektorsnå tverket o kår 

mo jligheten till en 

utvecklåd såmverkån och 

diålog. På  lå ng sikt kommer 

dettå såmårbete ått stå rkå 

det livslå ngå lå råndet och 

kompetensfo rso rjningen i 

lå nets ållå kommuner. Det 

kommer också  ått uppfyllå 

den nyå RUS:ens 

må lformulering om ått 

utvecklå såmverkån mellån 

Regionål utveckling och 

lå nets utbildningsåkto rer. 

 

Fo rvå ntåde resultåt: 

Såmårbetet hår stå rkt det 

livslå ngå lå råndet och 

kompetensfo rso rjningen i 

lå nets ållå kommuner.  

En utvecklåd såmverkån mellån 

Regionål utveckling och lå nets 

utbildningsåkto rer hår skåpåts. 

Mo te med nå tverk fo r 

vuxrektorer i So drå 

Vå tterbygden, Ho glånds- 

och GGVV-kommunernå. 

Mo te med de olikå 

vuxrektorsnå tverken ligger 

i linje med flerå åv den 

RUS:ens må lformuleringår 

fo r kompetensfo rso rjning 

och livslå ngt lå rånde. 

Resultåt åv mo tenå med 

vuxrektorsnå tverken o kår 

mo jligheten till en 

utvecklåd såmverkån och 

diålog. På  lå ng sikt kommer 

dettå såmårbete ått stå rkå 

det livslå ngå lå råndet och 

kompetensfo rso rjningen i 

lå nets ållå kommuner. Det 

kommer också  ått uppfyllå 

den nyå RUS:ens 

må lformulering om ått 

utvecklå såmverkån mellån 

Regionål utveckling och 

lå nets utbildningsåkto rer. 

 

Fo rvå ntåde resultåt: 

Såmårbetet hår stå rkt det 

livslå ngå lå råndet och 

kompetensfo rso rjningen i 

lå nets ållå kommuner.  

En utvecklåd såmverkån mellån 

Regionål utveckling och lå nets 

utbildningsåkto rer hår skåpåts. 

Diålog om Innovåtions- 

och kompetenscenter med 

ett lå nso vergripånde 

perspektiv. Studien skå ge 

svår på  frå gån om det 

finns behov åv ett så dånt, 

plåtsobundet, center.  

 

Bidrår till den regionålå 

utvecklingsstråtegins 

må lformulering om uto kåd 

såmverkån med ållå 

relevåntå åkto rer inom 

utbildning och 

kompetensfo rso rjning 

Fo rvå ntåt resultåt: 

Ett utvecklåt såmårbete 

mellån lå nets kommuner, 

nå ringslivets och 

åkådemin. 

Fo rvå ntåt resultåt: 

En modell och struktur som 

stå rker distånsutbildning, 

såmverkån mellån lå rcentrå och 

åkådemin, såmt det livslå ngå 

lå råndet å r skåpåt. 

Ett hå llbårt Arbetsliv Bidrår till den regionålå 

utvecklingsstråtegins 

må lformulering om ått 

så kerstå llå en mer 

jå mstå lld årbetsmårknåd, 

utvecklå ett hå llbårt och 

diversifieråt årbetsliv och 

ett inkluderånde och mer 

tillgå ngligt årbetsliv. 

Projektide er, 

såmverkånstrukturer och 

nyå årbetsså tt info r 

kommånde progråmperiod 

inom ESF 

Ett mer systemåtiskt årbetsså tt 

kring utlysningår inom ESF 

tillsåmmåns med lå nets åkto rer 

som på  lå ng sikt kån ge bå ttre 

resultåt inom projekt och kån 

på  ett bå ttre så tt bidrå till ått 

lo så utmåningår inom 

kompetensfo rso rjningsområ det.  

Stå rkå koppling mellån Bidrår till den regionålå En stå rkt såmverkån Fo rvå ntåt resultåt: 
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årbetsliv och skolå utvecklingsstråtegins 

må lformulering om ått 

så kerstå llå en mer 

jå mstå lld årbetsmårknåd, 

utvecklå ett hå llbårt och 

diversifieråt årbetsliv och 

ett inkluderånde och mer 

tillgå ngligt årbetsliv.  

mellån årbetsliv och skolå. 

Såmårbetet mellån lå nets 

kommuner och nå ringslivet 

sker på  ett mer 

systemåtiskt så tt. 

- Ungå få r tidigt kå nnedom om 

årbetsmårknåden och få r 

verktyg till ått go rå vå l 

informeråde vål info r fråmtiden. 

- Nå ringslivet blir åktivt 

involveråde i utbildningår och 

få r mo jlighet ått viså upp sin 

verklighet och mo jligheter.  

- Attitydpå verkån å t bå då hå llen 

– nå r ungdomår och årbetslivet 

o kår sin interåktion. Fo retågens 

Employer brånding stå rks. 

- Allå kommuner oåvsett 

resurser få r o kåd mo jlighet till 

systemåtiskt och struktureråt 

årbetsså tt som stå rker 

kopplingen mellån skolå-

årbetsliv. 

- Ett mer enhetligt regionålt 

årbetsså tt skåpås och mo jliggo r 

ett lå ngsiktigt årbete. 

 

Deltågåre i projektet 

Vålideringslyft. 

Projektå gåre Myndigheten 

fo r yrkesho gskolån 

Projektets insåtser bidrår 

till RUS:ens delstråtegier: 

”Stå rkå den lå ngsiktigå 

kompetensfo rso rjningen 

och måtchningen fo r en 

hå llbår tillvå xt” och 

”Etåblerå en vå l fungerånde 

såmverkån inom lå net och 

mellån ållå åkto rer”. 

 

Fo rvå ntåde resultåt: 

Sto rre operåtiv såmverkån 

mellån bero rdå 

myndigheter och regioner 

fo r o kåd ånvå ndning åv 

vålidering.  

Regionernås och 

myndigheternås kunskåp i 

och ånvå ndåndet åv 

befintlig informåtion och 

sto d kring vålidering o kår.  

Ö kåd såmsyn kring och 

fo rstå elsen fo r nyttån med 

vålidering som instrument 

på  nåtionell och regionål 

nivå . Utvecklåt metodsto d 

till regionernå fo r 

lå ngsiktig 

kåpåcitetsuppbyggnåd 

inom vålidering.  

Ö kåde fo rutså ttningår fo r 

regionernå ått årbetå med 

vålidering som del i det 

regionålå 

kompetensfo rso rjnings- 

och sysselså ttningsårbetet.  

 

Fo rvå ntåde resultåt: 

Stå rkt operåtiv infråstruktur fo r 

vålidering. Stå rktå våråktigå 

strukturer på  regionål nivå  

Ö kåd legitimitet till vålidering 

som instrument. Ö kåd 

likvå rdighet, kvålitet, legitimitet 

och rå ttsså kerhet i 

genomfo råndet åv vålidering.  

Fo rstå rkt sto d till individer i 

vålideringsprocessen.  

Fler individer ges mo jlighet ått 

bli vålideråd.  

 

 

1.3.8 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling som har gett resultat under året 

• Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 – 

max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  
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Namn på insats och kort beskrivning  

 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering 

eller egen bedömning. 

Genomgå ng åv ållå nå tverk inom det regionålå 

kompetensfo rso rjningsområ det: Fo r vårje nå tverk skåpådes 

det en ågendå, syfte, må l såmt å rshjul. 

 

Mer struktureråd såmverkån mellån nå tverken och 

Regionål utveckling. 

Såmårbete med Arbetsfo rmedlingen. Två  konferenser per å r fo r studie-och yrkesvå gledåre då r 

kompetensfo rso rjningsfrå gån å r i fokus. 

 

Uppårbetåt såmårbete med brånschorgånisåtioner så som 

Trå centrum, Skå rteknikcentrum i Sverige AB och 

Polymercentrum. 

Flerå olikå projekt bedrivs idåg och som vi medfinånsierår 

med fokus på  kompetensfo rso rjning och 

kompetensutveckling. 

 

1.4 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 
1.4.1 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande 

• Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området innovation och förnyelse samt entreprenörskap och 

företagande som ni har arbetat med under året. 
 

Omställning genom starka regionala innovationssystem och smart specialisering: Ja ☒  Nej ☐ 
En konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och miljömässigt  

hållbar ekonomi: Ja ☒  Nej ☐ 

Tillvarata digitaliseringens möjligheter: Ja ☒  Nej ☐ 

Ett gott näringslivsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande kapitalförsörjning: Ja ☒  Nej ☐ 

Internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export: Ja ☒  Nej ☐ 

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande har 

genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet. 

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande har bidragit 

till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, 

globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk 

utveckling. 
 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med innovation och förnyelse samt 

entreprenörskap och företagande. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn 

till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men 

också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.  
 

• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan 

redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  

 

 
Entrepreno rskåp och innovåtion å r stårkt fo rknippåt med Jo nko pings lå n, och fråmfo rållt den små skåligå 

entrepreno rsåndån och industritå thet inom såmtligå brånscher fo rdelåt o ver lå nets ållå 13 kommuner. Visså 

brånscher å r stårkåre å n åndrå i visså delår åv lå net, och två rtom. Tråditionellå årbetsmetoder och processer inom 

den tillverkånde industrin å r ett stort behov åv innovering och trånsformåtion.  Dettå å r utmåning som vi, tillsåmmåns 

med det fo retågsfrå mjånde systemet årbetår med kontinuerligt. 

Vi prioriterår ålltid vå rå olikå insåtser utifrå n ått tillgodose lå nets olikå fo rutså ttningår och behov då  vå r roll som 
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regionålt utvecklingsånsvårig krå ver ått vi skå utgå  frå n låndsbygdernås fo rutså ttningår eller utifrå n de så rskildå 

fo rutså ttningår som finns inom exempelvis industrin. 

  

Vi finånsierår, eller genomfo r, ett stort åntål projekt fo r lå nets nå ringsliv som syftår till ått uppnå  de i den Regionålå 

Utvecklingsstråtegin, fåststå lldå må len, som i sin tur å r såttå utifrå n Agendå 2030-må len. Genom insåtser fo r en o kåd 

jå mstå lld regionål tillvå xt, o kåd digitål trånsformåtion och ho jt kunskåps- och teknologiinnehå ll i våror och tjå nster, 

sto djer, och utmånår vi, lå nets nå ringsliv till ått tå nå stå steg fo r hå llbårå åffå rsmodeller inom de tre olikå 

hå llbårhetsåspekternå. Genom så rskildå konsultinsåtser erbjuds fo retågen ått genomlyså och fo rå ndrå sin verksåmhet 

fo r omstå llning inom gro n omstå llning, digitål omstå llning, internåtionålisering och ho jt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i våror och tjå nster. 

  

Lå nets nå ringsliv hår under Covid-19-påndemin insett vikten åv ått snåbbt kunnå stå llå om sin produktion till nyå 

produkter, och i och med dettå i ho gre gråd också  insett nyttån åv ett åktivt innovåtionsårbete. Dettå tillsåmmåns med 

elektrifieringen åv fordon hår fo rå ndråt synen på  omstå llnings- och innovåtionsårbetet i må ngå fo retåg, som i må ngå 

fåll å r underleverånto rer inom fordonsbrånschen.  

Nå ringslivet hår också  under påndemin insett vikten åv en fungerånde leverånto rskedjå, så rbårheten i en produktion i 

exempelvis Asien såmt den på verkån klimåtfo rå ndringår hår på  energifo rso rjning och produktion åv våror och 

tjå nster i lå nder som å r hå rt dråbbåde åv miljo problem.  

  

Påndemin hår också  mo jliggjort en sto rre åndel distånsårbete, vilket hår på verkåt de demogråfiskå fo rå ndringårnå 

som normålt brukår ske. Hå r kån mån ånå en uppbromsning åv urbåniseringstrenden, vilket mo jliggo rs åv en 

såmmånhå llen teknisk utveckling inom fiberutbyggnåd och fo rbå ttråd regionål kollektivtråfik. Den o kåde gråden åv 

distånsårbete ger också  mo jlighet fo r fo retågen ått erbjudå ånstå llning åv ny nyckelkompetens, på  diståns, vilket 

på verkår den demogråfiskå utvecklingen så vå l som såmtligå tre hå llbårhetsåspekter såmt hår en positiv på verkån i 

må luppfyllåndet åv Agendå 2030-må len. Kompetens hår på  dettå så tt blivit lå ttåre ått erbjudå, och erhå llå, oåvsett om 

du bor i fo retågets egnå kommun, grånnkommunen, på  åndrå sidån lå nsgrå nsen eller på  åndrå stå llen i Sverige eller 

vå rlden. 

Genom olikå projekt tillsåmmåns med det fo retågsfrå mjånde systemet fo rso ker vi hjå lpå lå nets nå ringsliv i ått 

nåvigerå fo r en lå ngsiktigt hå llbår och resurseffektiv fråmtid. Dels genom projekt- och konsultinsåtser till fo rå ndråt 

synså tt på  innovåtion och hå llbårå åffå rsmodeller, men också  genom ått vidgå synen på  tillgå nglig kompetens kontrå 

kompetensbehov. 

En Smårt Speciåliseringsstråtegi å r beslutåd, vilket kommer ått fo rstå rkå och fo rtydligå årbetet med ått stå rkå lå nets 

nå ringsliv inom entrepreno rskåp, innovåtion, globålisering och hå llbårhet. 

 
 
 

Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska bidra 

till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det är 

faktiska eller förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 

målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 
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Om möjligt, beskriv även effekter 

på lång sikt. Med effekter på lång 

sikt avses effekter av förändrat 

beteende hos målgruppen eller 

på samhällsnivå. Till exempel 

ökad konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Vårt i helå vå rlden å r 

vå rlden på  vå g 

 

Projektet syftår till ått 

stå rkå nå ringslivets 

mo jligheter till omstå llning i 

spå ren åv Covid -19 genom; 

- Ho jt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och tjå nster 

 - Digitål trånsformåtion 

 - Ö kåd jå mstå lld regionål 

tillvå xt 

Projektet på bo rjådes under 

2020 och hår hittills 

resulteråt i en 

seminårieserie då r fokus 

vårit ått fo rso kå beskrivå 

vårt vå rlden å r på  vå g i form 

åv trender, tekniker osv. 

Fråm tills 30 november 

2021 håde 74 fo rfrå gningår 

inkommit frå n fo retåg om 

sto d i sitt 

omstå llningsårbete och åv 

desså hår 54 

konsultinsåtser inom olikå 

å mnesområ den beviljåts 

hittills. 

Vidåre hår projektet under 

ho sten 2021 bidrågit till 

inspiråtionsfo relå sningår 

vid frukostseminårier i 

Regionål Utvecklings regi. 

 

Projektets må l å r ått på  kort 

sikt fo rmå  nå ringslivet ått 

på skyndå årbetet med det 

omstå llningsårbete som 

må ste go rås fo r ått på  lå ng 

sikt bli en lå ngsiktigt hå llbår 

och innovåtiv tillvå xtregion. 

Resultåtet å r ett breddåt 

nå ringsliv, fler 

kunskåpsintensivå fo retåg, 

ho gt kunskåps- och 

teknikinnehå ll i produkter 

och processer, god tillvå xt 

och lo nsåmhet såmt ett 

jå mstå llt och jå mlikt 

nå ringsliv prå glåt åv 

må ngfåld. Projektet resultåt 

fo ljs åv en extern 

utvå rderåre. 

 

Kvålitetsutveckling 2.0 

 

Projektet tår sin 

utgå ngspunkt i RUS:en och 

syftår till ått stå rkå 

konkurrenskråft, kåpåcitet 

och 

fo rå ndringsledningsfo rmå gå 

hos lå nets fo retåg genom ett 

såmlåt årbete med 

utvecklåd kvålitetslo sning 

och processutveckling. 

 

Projektet skulle på bo rjåts 

jånuåri 2020 men på  grund 

åv Coronå blev projektet 

fo rsenåt. Projektledåre 

ånstå lldes 15 september och 

projektet hår under sistå 

kvårtålet 2020 på bo rjåts 

och fokuseråt på  nulå ges- 

och behovsånålys såmt ått 

fo rberedå 

upphåndlingsfo rfårånden. 

 

Projektets effekter på  kort 

sikt å r ått fo retåg i 

Jo nko pings lå n skå fo rbå ttrå 

sin kåpåcitet fo r 

innovåtions- och 

fo rå ndringsledningsfo rmå gå 

utifrå n en fråmtidsså krånde 

åspekt åv digitålisering. 

Genom en nod (hub) åv 

kunskåpsspridning och 

iteråtivt lå rånde 

kvålitetsså krås resultåt å ven 

på  lå ng sikt fo r ått bli en 

hå llbår, innovåtiv region 

bestå ende åv 

konkurrenskråftigå små - 

och medelstorå fo retåg.  

Såmverkån med Science 

Pårk hår uppårbetåts, fo r ått 

tillsåmmåns med derås 

projekt PreView hittå 

synergieffekter och 

gemensåmmå 

utvecklingsområ den. 

Innovåtion Runwåy 2.0 IRW som å r ett Nåturligtvis hår påndemin IRW å tnjuter mycket stor 
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(IRW) 

  

 

IRW sto djer sedån 2015 

fo rnyelseårbetet nå r det 

gå ller innovåtion, produkt- 

och/eller tjå nsteutveckling i 

befintligå fo retåg. Mån 

tillå mpår olikå metoder, 

så vå l o ppnå som slutnå 

innovåtionsprocesser och 

mån nyttjår åkto rer inom 

helå innovåtionssystemet 

såmt studenter på  

Jo nko ping University. 

såmverkånsprojekt med 

strukturfondsmedel, mo ter i 

fo rstå hånd upp mot 

fo ljånde delstråtegier inom 

stråtegiområ de ”Smårt 

Region” i RUS:en:  

-Fo rstå rkå nå ringslivets och 

det offentligås innovåtions- 

och fo rå ndringskråft. 

-Bidrå till fråmgå ngsrikå 

små  och medelstorå fo retåg 

med ett ho gt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och produktion. 

-Så kerstå llå ett jå mstå llt och 

jå mlikt årbets- och 

nå ringsliv såmt fo retågånde 

i helå lå net. 

 -Såmverkå fo r 

nå ringslivsutveckling och 

kompetensfo rso rjning 

Må lprogråm inom 

strukturfonden: 

Investeringår fo r tillvå xt och 

sysselså ttning 

(insåtsområ de 3) 

på verkåt genomfo rbårheten 

å ven under 2021 som hår 

vårit det åvslutånde å ret fo r 

IRW. Visså åktiviteter hår 

likt 2020 få tt skjutås fråm 

eller hår få tt genomfo rås 

digitålt eller på  ånnåt vis. 

Sett o ver helå 

projektperioden kån 

fo ljånde utfåll råpporterås:  

…. 

  

Under helå projektperioden 

(2015–2021) kån fo ljånde 

utfåll råpporterås. Nå stån 

470 fo retåg hår inventeråts, 

desså hår lett till o ver 200 

håndlingsplåner och till 165 

insåtser i lå nsfo retåg. Totålt 

hår 33 s.k. 

”Innovåtionsråce” 

genomfo rts med 

såmmånlågt o ver hundrå 

fo retåg inblåndåde. I 

insåtsernå involverås å ven 

studenter ur lå mpligå 

måstersprogråm på  

Jo nko ping University. Totålt 

hår då rfo r o ver 600 

studenter vårit ute på  

fo retågsuppdråg inom IRW. 

kundno jdhet i oberoende 

må tningår och fo rvå ntås på  

lå ng sikt ledå till o kåd 

innovåtions- och 

fo rnyelsefo rmå gå i lå nets 

nå ringsliv men också  

fo rvå ntås bidrå till nyå 

åffå rsmodeller och fo retåg 

med stå rkt hå llbår 

konkurrenskråft. 

  

Med inspiråtion ur IRW hår 

Science Pårk under 2021 

drågit igå ng ett nytt projekt 

”Fråmtidsinnovåtion” med 

så rskilt fokusering mot 

hå llbårhet och ått våråktigt 

implementerå en 

innovåtionskultur i 

fo retågens lo pånde årbete. 

Affå rsutvecklingscheckår 

fo r gro n- och digitål 

omstå llning, 

internåtionålisering (Reåct-

EU), såmt fo r 

produktutveckling 

  

 

Med sto d åv 

konsultchecksinstrumentet 

beviljås SME-fo retåg bidråg 

fo r ått ånlitå externå 

resurser fo r sin produkt- 

eller tjå nsteutveckling. 

Checkår finns å ven fo r 

Internåtionålisering, 

Digitålisering och 

Hå llbårhet. 

Arbetet med ått beviljå 

checkår mo ter i fo rstå hånd 

upp mot fo ljånde 

delstråtegier inom 

stråtegiområ de ”Smårt 

Region” i RUS:en: 

-Fo rstå rkå nå ringslivets och 

det offentligås innovåtions- 

och fo rå ndringskråft. 

-Bidrå till fråmgå ngsrikå 

små  och medelstorå fo retåg 

med ett ho gt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och produktion. 

 

Sedån åndrå hålvå ret 2021 

disponerår Regionen 

historiskt sett ett stort 

ånslåg fo r checkår tåck våre 

EU:s så rskildå medel fo r 

med ånledning åv påndemin 

(Reåct-EU). I slutet åv å ret 

hår å ven åvså ttning gjorts 

viå 1:1-medel fo r produkt- 

och tjå nsteutveckling såmt 

verifiering åv innovåtioner. 

Dennå åvså ttning ger dock 

effekt fo rst under nå stå å r. 

  

Arbetet sker i nå rå 

såmverkån med Almi som 

sjå lvå också  åvsått egnå 

medel fo r 2021. Under 

vå ren kunde då rfo r å ndå  16 

fo retåg beviljås checkår fo r 

digitålisering, hå llbår 

utveckling, 

internåtionålisering såmt 

produktutveckling frå n 

Checkårnå fo rvå ntås på  kort 

sikt snåbbå upp 

utvecklingen inom utpekåde 

områ den hos mottågårnå. 

På  lå ng sikt fo rvå ntås det 

å ven bidrå till o kåd insikt 

om betydelsen åv ått 

ånvå ndå extern expertis fo r 

sin utveckling. 
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derås ånslåg. 

 

AI Reådiness 

 

ERUF-projektet som verkår 

fo r ått ho jå AI-mognåden 

blånd lå nets SME fo r ått 

identifierå och inse 

åffå rspotentiålen åv AI, 

stårtådes under vå ren 2021. 

Arbetet bedrivs i olikå 

steg/moduler fo r ått så  brå 

som mo jligt måtchå den 

nivå  vårje fo retåg befinner 

sig på  gå llånde sin AI-

fo rstå else. Projektet 

såmverkår med Jo nko ping 

University och så vå l forskår- 

som studentmedverkån sker 

på  flerå plån. Projektets må l 

pekår tydligt på  de effekter 

som kån uppnå s genom 

Smårt speciålisering. 

 

I de mer inspiråtivå 

åktiviteternå hår det redån 

deltågit nå stån 500 

personer under det 

inledånde å ret. Ett 15-tål 

fo retåg hår tills nu gå tt 

vidåre i individuellå 

utvecklingsinsåtser, och 

å ven åktiviteter i såmverkån 

med forskåre och studenter 

hår genomfo rts. 

På  kort sikt bidrår projektet 

till ått fo retåg få r insikt om 

åffå rsmo jligheternå med AI 

och hur det kån ho jå derås 

konkurrenskråft. På  lå ngre 

sikt få r vi fler fo retåg som 

utnyttjår AI och 

måskininlå rning fo r ått 

fo rbå ttrå den dågligå 

verksåmheten som i sin tur 

go r dom mer 

konkurrenskråftigå och kån 

tå mårknådsåndelår så  vå l 

nåtionellt som viå export. 

Dessutom fo rvå ntås dettå 

ledå till fler nyå 

tjå nstefo retåg som kån 

erbjudå AI-kompetens. 

Automåtion Små lånd (AS) 

AS såmlår lå nets fo retåg 

som konstruerår och 

tillverkår 

åutomåtionslo sningår 

frå mst å t industrin, såmt 

verkår som integråto r i 

desså såmmånhång. 

 

AS som hår drivit ett 

strukturfondsprojekt men 

å r också  utvåldå som en S3- 

såtsning (Smårt 

Speciålisering) åv 

Tillvå xtverket då r mån 

driver projektet STURK, 

Projektet mo ter i fo rstå 

hånd upp mot fo ljånde 

delstråtegier inom 

stråtegiområ de ”Smårt 

Region” i RUS:en. 

 -Fo rstå rkå nå ringslivets och 

det offentligås innovåtions- 

och fo rå ndringskråft. 

Utvecklå ett hå llbårt, 

diversifieråt och 

kunskåpsintensivt 

nå ringsliv i helå lå net 

genom smårt speciålisering 

-Bidrå till fråmgå ngsrikå 

små  och medelstorå fo retåg 

med ett ho gt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och produktion. 

-Inspirerå till en årbetsmiljo  

i vå rldsklåss 

 -Såmverkå fo r 

nå ringslivsutveckling och 

kompetensfo rso rjning 

Må lprogråm inom 

strukturfonden: Att stå rkå 

forskning, teknisk 

Fysiskå trå ffår hår i princip 

uppho rt pgå. påndemin. 

Då remot hår det hå llits ett 

sto rre åntål kortå digitålå 

mo ten ”spånårmo ten” med 

olikå fokus. Likåså  ho lls 

å ven i å r den å rligå 

Automåtionskonferensen i 

december digitålt.  

  

S3-projektet STURK fick 

beviljåt en fo rlå ngning och 

lo pte fråm t.om. 30/3-21. 

  

Nå tverket AS hår idåg stråx 

under 30 medlemsfo retåg 

med bås i lå net. 

 

Genom ått såmlå brånschen 

inom åutomåtion i lå net och 

bl.å. erbjudå nå tverkånde 

och kunskåpsho jning åv 

olikå slåg stå rks på  kort sikt 

brånschens kompetens och 

åttråktivitet så  ått lå nets 

fo retåg i behov åv 

åutomåtisering kån 

erbjudås dettå sto d på  

”hemmåplån”. Det fo rvå ntås 

go rå det enklåre ått vidtå 

no dvå ndigå 

åutomåtiseringså tgå rder. 

På  lå ng sikt så krås 

konkurrenskråft och 

o verlevnåd i lå nets industri. 

Likåså  o kås synligheten och 

åttråktiviteten ått jobbå 

inom åutomåtionsindustrin 

som då rmed bidrår till ått 

så kerstå llå 

kompetensfo rso rjningen i 

åutomåtionsbrånschen. 
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utveckling och innovåtion 

(insåtsområ de 1) 

 

 

SIRU 2.0 Delstråtegier i RUS: 

-Fo rstå rkå det offentligås 

och nå ringslivets 

innovåtionskråft. 

-Aktivt jobbå fo r en 

hå llbårhetsdriven 

nå ringslivsutveckling. 

-Skåpå en sociål hå llbår 

utveckling fo r må nniskor 

och fo retåg 

Fo r ått skåpå såmsyn om 

sociål innovåtion och o kå 

kunskåpernå hår blånd 

ånnåt fo relå sningår skett 

hos såmordningsfo rbund, 

Hå lsoho gskolån och 

Jo nko ping internåtionål 

business school (JIBS). 

Inledånde såmtål med 

åkto rer i lå net hå stårtåt. 

Fo rdjupåd åffå rsutveckling 

hår skett hos 

såmhå llsentrepreno rer 

genom erfårenhetsutbyte 

och t.ex. trå ffår på  temåt 

“Frå n godå ide er till godå 

åffå rer” 

JIBS fållstudier om sociål 

innovåtion i SMF och åndrå 

orgånisåtioner å r på bo rjåde. 

Inledånde såmtål/workshop 

fo r såmverkån kring 

intervjuer och enkå t nå r det 

gå ller sociål innovåtion och 

hå llbårhet i SMF. 

På  kort sikt skå projektet 

ledå till ått det finns et vå l 

utvecklåt sto dsystem och 

ånpåssåde verktyg fo r sociål 

innovåtion och 

såmhå llsentrepreno riellå 

initiåtiv då r 

såmhå llsutmåningår i 

Jo nko pings lå n stå r i fokus. 

På  lå ngre sikt skå sociål 

innovåtion och 

såmhå llsentrepreno rskåp 

vårå integreråt i lokålå och 

regionålå processer kopplåt 

till nå ringsliv, åkådemi, 

offentlig sektor och 

civilsåmhå lle fo r ått lo så 

såmhå llsutmåningår i 

Jo nko pings lå n.  

 
 

1.4.2 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med innovation och  

förnyelse samt entreprenörskap och företagande som har gett  

resultat under året 

• Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 – 

max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  

 
Namn på insats och kort beskrivning  

 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering 

eller egen bedömning. 

Ung Fo retågsåmhet å r ett nåtionellt koncept som sedån 

1980 hår utbildåt gymnåsieelever i entrepreno rskåp genom 

utbildningen UF-fo retågånde. 

Ung Fo retågsåmhet o kår på  kort sikt ungdomårs kunnånde 

kring entrepreno rskåp, innovåtioner och nå tverk inom 

nå ringslivet.  

På  lå ng sikt o kår ungdomårnås intresse fo r 

entrepreno rskåp, innovåtioner och i fo rlå ngningen 

nyfo retågsåmheten 

 

Ung Drive å r ett nå tverk åv ungå entrepreno rer som driver 

utbildning inom ”stårtå-eget” fo r ungdomår i de yngre 

tonå ren i form åv sommårjobb då r ungdomårnå stårtår 

egnå fo retåg 

Ung Drive o kår på  kort sikt upp ungdomårs kunnånde kring 

entrepreno rskåp och nå tverk inom nå ringslivet.  

På  lå ng sikt o kår ungdomårnås intresse fo r 

entrepreno rskåp, innovåtioner och i fo rlå ngningen 

nyfo retågsåmheten. 

Egen bedo mning 

Coompånion Preståtion: Fo r å ren 2020–2022 hår vi sått upp fo ljånde 
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Coompånions ordinårie verksåmhet omfåttår rå dgivning, 

informåtion och utbildning kring stårt och utveckling åv 

hå llbårå, kooperåtivå eller liknånde fo retåg såmt lokålt- och 

regionålt utvecklingsårbete. 

 

indikåtorer: Antål personer som få r informåtion om 

kooperåtion, såmhå llsentrepreno rskåp och sociål 

innovåtion i fysiskå och digitålå såmmånhång: 6000 

personer. Antål stårtåde fo retåg eller liknånde 

verksåmheter: 23 Våråv åntål kooperåtivå fo retåg åv desså: 

14 Antål etåbleråde fo retåg i åffå rsutveckling: 55 fo retåg 

eller liknånde verksåmheter i sto d kring såmverkån: 15 

personer i utbildning: 250 personer i rå dgivning. 

Effekter på  kort sikt: Fysiskå mo ten, stårtå fo retåg eller 

liknånde verksåmheter, Affå rsutveckling, sto d och 

såmverkån såmt rå dgivning   

  

Effekter på  lå ng sikt: Delåktighet Coompånion årbetår fo r 

ått verksåmheter kån drivås utifrå n vå rdegrund och 

gemensåmmå principer om demokråti och delåktighet. 

Coompånion frå mjår sociål-, ekonomisk-, miljo må ssig 

hå llbårhet. Coompånion skå bidrå till sto rre må ngfåld åv 

å gårmodeller inom det svenskå nå ringslivet. Coompånion 

skå sto ttå må nniskor i ått vårå fo retågsåmmå. 

Kontinuerlig uppfo ljning 

Verksåmhetssto d till Sciencepårk-system (SP) med lokålt 

plåceråde åffå rscoåcher. 

Sedån må ngå å r tillbåkå hår Jo nko pings lå n ett fullt ut 

lå nstå ckånde årbete nå r det gå ller åffå rsutveckling kopplåt 

till SP. Sto det sker dels viå verksåmhetsbidråg till SP 

Jo nko ping fo r ledning och såmordning, men också  som 

såmfinånsiering med resp. kommun fo r lokålt plåceråde 

åffå rscoåcher. 

Genom ått SP finns representeråt i helå lå net och utgo r del i 

det såmlåde årbetet, ges likvå rdig sto ttning oåvsett vår mån 

bor. På  så  vis o kås också  det totålå ide inflo det och 

fo rutså ttningårnå fo r ått tå tillvårå ållå utvecklingsbårå 

åffå rs- och utvecklingside er i lå net fo rbå ttrås. Det såmlåde 

å rligå inflo det åv nyå ide er uppgå r till cå. 850 st. På  lå ng sikt 

bidrår verksåmheten också  till ett breddåt, hå llbårt och 

merå kunskåpsintensivt nå ringsliv. 

Kontinuerlig uppfo ljning 

1.5 Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet 
1.5.1 Tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet 

Observera att bredbandsutbyggnad redovisas separat under 1.5.2. 

 

• Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området tillgänglighet genom digital kommunikation och 

transportsystemet som ni har arbetat med under året. 
 

Förbättrad tillgång till snabbt bredband och ökad digital användning: Ja ☒  Nej ☐ 

Tillgänglighet genom hållbara transportsystem: Ja ☒  Nej ☐ 
 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet har 

genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.  

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet har bidragit 

till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, 

miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.   

 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med tillgänglighet genom digital 

kommunikation och transportsystemet. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn 

till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också 

olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.  
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• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 

– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan. 

 

Den viktigåste frå gån fo r lå nets utveckling å r byggåndet åv nyå ståmbånor, med Jo nko ping som nod och ståtioner i 

Trånå s och Vå rnåmo. De nyå ståmbånornå skåpår vid sitt få rdigstå llånde helt nyå fo rutså ttningår fo r hå llbårt resånde 

och såmhå llsplånering såmt integreråde årbetsmårknåder. Under å ret hår det beslutåts om ny lå ngsiktig inriktning fo r 

lå nets kollektivtråfik genom fåststå llånde åv nytt Tråfikfo rso rjningsprogråm med må lå r 2035, i dettå hår må l frå n den 

Regionålå utvecklingsstråtegin vårit ledånde. Det å r frå mst må let om en Tillgå nglig region som hår koppling till den 

stråtegiskå utvecklingen åv kollektivtråfiken. 

Under 2021 hår det på gå tt ett intensivt årbete med ått tå fråm nyå lå ngsiktigå plånernå fo r ståtlig 

trånsportinfråstruktur, desså kommer ått fåststå llås under 2022. I årbetet hår den o vergripånde såmhå llsplåneringen 

vårit tongivånde, tydligåst syns dettå genom kopplingen mellån bebyggelsens utveckling, såtsningår på  

jå rnvå gsinfråstruktur och utvecklåd regionåltå gstråfik. 

Arbetet med den Regionålå trånsportplånen hår skett i med en lo pånde fo rånkring och ett nå rå såmårbete med lå nets 

kommuner och Tråfikverket. Plånen innehå ller en kråftfull såtsning på  utbyggnåd åv gå ng- och cykelvå går fo r ått mo tå 

en o kånde efterfrå gån och frå mjå mer hå llbårå resor. Vidåre fortså tter årbetet med ått ho jå ståndård och kåpåcitet på  

lå nets jå rnvå går, dettå fo r ått bå ttre knytå såmmån lå nets årbetsmårknåder och mo jliggo rå fo r nå stå generåtion åv 

eldrivnå regionåltå g. Tråfikså kerhet på  de regionålå vå gårnå å r ytterligåre ett å tgå rdsområ de med omfåttånde 

såtsningår. 

Under å ret hår Region Jo nko pings lå n på bo rjåt årbetet med en regionål cykelstråtegi. Stråtegin skå fungerå som ett 

o vergripånde påråply fo r så  ått ållå insåtser och åspekter kring cykling beskrivs och synergier synliggo rs. Det fortsåttå 

årbetet kommer ått inriktås på  lo pånde uppfo ljning såmt ått initierå nyå insåtser.   

 

 

Nåmn på  insåts och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Må l  

Ange vilket eller vilkå må l, 

fåststå lldå i den regionålå 

utvecklingsstråtegin, det 

regionålå 

strukturfondsprogråmmet 

respektive de territoriellå 

såmårbetsprogråmmen 

(Interreg), som insåtsen skå 

bidrå till.  

 

Ni erbjuds ått ånge vilket 

eller vilkå åv de globålå 

må len fo r hå llbår utveckling 

i Agendå 2030 som insåtsen 

skå bidrå till.  

 

Resultåt i form åv 

preståtioner 

Beskriv resultåt åv insåtsen 

eller fo rvå ntåde resultåt.  

 

Med preståtioner åvses 

åntål och omfåttning åv 

genomfo rdå åktiviteter. Till 

exempel åntål deltågånde 

orgånisåtioner eller åntål 

fråmtågnå 

kunskåpsunderlåg. 

Resultåt i form åv effekter 

på  kort, medellå ng och lå ng 

sikt 

Beskriv resultåt åv insåtsen 

eller fo rvå ntåde resultåt.  

 

Ange om 

resultåtbeskrivningen 

båserås på  en uppfo ljning, 

utvå rdering eller egen 

bedo mning. Ange å ven om 

det å r fåktiskå eller 

fo rvå ntåde resultåt.  

 

Med effekter på  kort sikt 

åvses fo rå ndråd fo rmå gå 

hos må lgruppen. Till 

exempel ny/o kåd kunskåp.  

 

Med effekter på  medellå ng 

sikt åvses fo rå ndråt 

beteende hos må lgrupper. 

Till exempel tillå mpning åv 

ny kunskåp eller nyå 

våror/tjå nster. 

 

Öm mo jligt, beskriv å ven 

effekter på  lå ng sikt. Med 

effekter på  lå ng sikt åvses 

effekter åv fo rå ndråt 
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beteende hos må lgruppen 

eller på  såmhå llsnivå . Till 

exempel o kåd 

konkurrenskråft eller bå ttre 

hå lså. 

Nyå ståmbånor Arbetet hår tydlig koppling 

mot må let om en Tillgå nglig 

region, då r det finns ett 

specifikt delmå l om ått 

årbetå åktivt med Nyå 

ståmbånor 

Under å ren hår en råd 

åktiviteter genomfo rts med 

koppling till revideringen åv 

de lå ngsiktigå 

infråstrukturplånernå. 

Anordnånde åv 

kunskåpsho jånde 

seminårier, fråmtågånde åv 

råpporter, deltågånde på  

seminårier och såmordning 

åv remissyttrånden.   

På  kort sikt hår årbetet 

inriktåts på  ått frå gån om 

nyå ståmbånor skå få  ett 

tydligt utpekånde i ny 

nåtionell infråstrukturplån, 

på  lå ngre sikt håndlår det 

om ått reåliserå de nyttor 

som nyå ståmbånor ger, ållt 

ifrå n o kåd kåpåcitet och 

robusthet i 

jå rnvå gssystemet till nyå 

resmo jligheter och då rmed 

fo rstoråde och fo rstå rktå 

årbetsmårknådsregioner. 

ATTRACT – Innovåtiv 

årbetspendling fo r 

åttråktivå årbetsgivåre i 

Jo nko pings lå n 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin. 

  

En Hå llbår region och 

delstråtegier: 

- 1 Så kerstå llå ett 

miljo må ssigt hå llbårt lå n 

som 

 minskår belåstningen på  

miljo , klimåt och 

 fo rbrukningen åv jordens 

resurser. 

- 4 Skåpå en hå llbår 

ekonomisk tillvå xt i nå rings- 

 liv och såmhå lle. 

- 5 Så kerstå llå en jå mstå lld 

regionål tillvå xt och jå mlikå 

fo rutså ttningår i såmhå llet. 

- 8 Skåpå fo rutså ttningår fo r 

en god hå lså och ho g 

livskvålitet i helå lå net. 

- 10 Så kerstå llå god 

såmverkån som ger fo rut- 

 så ttningår ått nå  må let: 

2035 å r Jo nko pings 

 lå n hå llbårt. 

  

En Attråktiv region och 

delstråtegier: 

- 1 Attråherå, behå llå och 

utvecklå må nniskor, 

fo retåg och kåpitål 

  

Projektå gåre: Energikontor 

norrå Små lånd/Region 

Jo nko pings lå n 

  

Såmverkånspårtner: 

Lå nsstyrelsen i Jo nko pings 

lå n. 

  

Deltågånde orgånisåtioner: 

- 12 st vid projektstårt 

- 20 st vid projektslut   

  

Antål fo rvå ntåde 

preståtioner: 38+ 

  

= insåtser som deltågårnå 

å tågit sig ått genomfo rå 

inom sinå orgånisåtioner 

Projektet på gå r å n och 

nedån beskrivs fo rvå ntåde 

resultåt. Desså kommer ått 

fo ljås upp inom projektet 

och med sto d åv extern 

utvå rderåre, ex. viå enkå ter 

och berå kningår. 

  

Fo rvå ntåd effekt på  kort 

sikt: projektmå let om en 

utslå ppsminskning på  1 600 

ton koldioxid (12 500 MWh) 

skå hå uppnå tts och 

medverkånde årbetsgivåre 

skå uppfåttås som mer 

åttråktivå fo r ånstå lldå. 

  

Fo rvå ntåde effekter på  kort 

till medellå ng sikt: 

1. Medverkånde 

orgånisåtioner minskår 

genom åttråktivå 

erbjudånden sinå ånstå lldås 

klimåtbelåstånde 

årbetspendling, o kår sin 

åttråktivitet och bidrår till 

bå ttre 

kompetensfo rso rjning i 

lå net.  

2. Ö kåt 

hå llbårhetsengågemång i 

stort hos må lgruppen. 

3. Ö kåd såmverkån och 
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- 4 Se mo jligheter i 

fo rå ndring och stimulerå 

orgånisåtioners 

fo rå ndringskråft 

  

En Tillgå nglig region och 

delstråtegier: 

- 5 Så kerstå llå ått 

kollektivtråfiken bidrår till 

en hå llbår utveckling, 

årbetsmårknådsfo rstoring 

och lå nsinvå nårnås resor till 

årbete, studier, 

fritidsåktiviteter och kultur 

  

En Smårt region och 

delstråtegier: 

- 1 Fo rstå rkå nå ringslivets 

och det offentligås 

innovåtions- och 

fo rå ndringskråft. 

- 4 Inspirerå till en 

årbetsmiljo  i vå rldsklåss 

- 6 Aktivt jobbå fo r en 

hå llbårhetsdriven 

nå ringslivsutveckling. 

  

  

Må l utifrå n det regionålå 

strukturfondsprogråmmet: 

- Temåtiskå må l 4.  Sto djå 

o vergå ngen till en 

koldioxidsnå l ekonomi inom 

ållå sektorer och 

undermå let ått stimulerå till 

energieffektivåre 

trånsporter och o kåd 

ånvå ndning åv fo rnybår 

energi inom 

trånsportsektorn  

  

Må l utifrå n AGENDA 2030: 

- Må l 3 God hå lså och 

vå lbefinnånde 

- Må l 11 hå llbårå stå der och 

såmhå llen 

- Må l 13 bekå mpå 

klimåtfo rå ndringårnå 

såmhåndling i frå gornå. 

4. Ö kåd omstå llningståkt fo r 

frå gornå å ven utånfo r 

projektdeltågåre. 

  

  

Projektet skå på  sikt bidrå 

till ått lå nets utslå pp åv 

vå xthusgåser frå n 

trånsportsektorn minskår 

och ått 

lå nsmå lså ttningår kring en 

åttråktiv, tillgå nglig, 

jå mstå lld och hå llbår region 

hår bå ttre fo rutså ttningår 

ått nå s. 

 

FASTR - snåbbåre 

omstå llning till fossilfriå 

trånsporter i Jo nko pings lå n 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin. 

  

En Hå llbår region och 

delstråtegier: 

- 1 Så kerstå llå ett 

Projektå gåre: Energikontor 

norrå Små lånd/Region 

Jo nko pings lå n 

  

Såmverkånspårtner: 

Lå nsstyrelsen i Jo nko pings 

Projektet på gå r å n och 

nedån beskrivs fo rvå ntåde 

resultåt. Desså kommer ått 

fo ljås upp inom projektet 

och med sto d åv extern 

utvå rderåre, ex. viå enkå ter 
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miljo må ssigt hå llbårt lå n 

som 

 minskår belåstningen på  

miljo , klimåt och 

 fo rbrukningen åv jordens 

resurser. 

- 4 Skåpå en hå llbår 

ekonomisk tillvå xt i nå rings- 

 liv och såmhå lle. 

- 7 Så kerstå llå en o kåd 

hå llbår produktion åv 

 livsmedel  

- 10 Så kerstå llå god 

såmverkån som ger fo rut- 

 så ttningår ått nå  må let: 

2035 å r Jo nko pings 

 lå n hå llbårt. 

  

En Attråktiv region och 

delstråtegier: 

- 1 Attråherå, behå llå och 

utvecklå må nniskor, 

fo retåg och kåpitål 

  

 

En Tillgå nglig region och 

delstråtegier: 

- 2 Skåpå en hå llbår, 

åttråktiv och innovåtiv 

såmhå lls- och 

låndsbygdsutveckling 

genom stå rkt 

såmverkån i 

såmhå llsplåneringen. 

- 6 Utvecklå infråstrukturen 

i lå net så  ått den 

mo jliggo r hå llbårå, så krå 

och tillgå ngligå 

resor, trånsporter, logistik 

och turism. 

- 7 Tillgå nglighetsånpåsså 

såmhå llets ållå delår 

- 9 Tå fråm gemensåmmå 

strukturbilder fo r 

lå nets fråmtidå 

infråstruktursystem. 

  

En Smårt region och 

delstråtegier: 

- 1 Fo rstå rkå nå ringslivets 

och det offentligås 

innovåtions- och 

fo rå ndringskråft. 

- 6 Aktivt jobbå fo r en 

hå llbårhetsdriven 

lå n. 

  

Deltågånde orgånisåtioner: 

20 

  

Antål fo rvå ntåde 

preståtioner: 80–100 

 

och berå kningår. Då  

projektet å r vå ldigt stort 

finns må ngå fo rvå ntåde 

effekter på  kort- och 

medellå ng sikt, nedån 

beskrivs en del åv desså. 

  

Fo rvå ntåd effekt på  kort sikt 

(exempel) 

- Såmverkån och knytåndet 

åv kontåkter hår resulteråt i 

kommunernå i lå net hår få tt 

en plåttform fo r 

upphåndling inom hå llbårå 

trånsporter. 

- Kunskåpen om fossilfriå 

drivmedel och dess fordon 

hår o kåt i bå då offentligå 

och privåtå sektorer genom 

åktiviteter kopplåde till 

lå nets Energi & Klimåt 

rå dgivåre, 

fordonssåmordnåre, 

tjå nstemå n såmt politiker.  

- Genom ått hå llå 

uppdåteråd ståtistik på  

regionål och kommunål nivå  

å r det mo jligt fo r 

tjå nstemå n och politiker ått 

fåttå beslut om fråmtiden. 

Exempel: 

Biogåso verenskommelsen 

 Regionålå och kommunålå 

kårtlå ggningår 

 Utslå ppsnivå er regionålt 

inom trånsportsektorn 

 Fordonsståtistik och 

utveckling 

 

På  medellå ng sikt fåttås 

exempelvis politiskå beslut, 

nå ringslivsbeslut, 

upphåndlingsfo rfårånden 

och infråstruktursåtsningår 

som ger ett mer 

fossiloberoende lå n inom 

trånsportsektor på  så vå l 

låndsbygder som i tå torter. 

Dettå bidrår också  till 

tillgå ngligheten och 

miljo rå ttvisån fo r ått stå llå 

om. 

  

På  lå ng sikt kommer nyå 

såtsningår, projekt och 
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nå ringslivsutveckling. 

- 7 Så kerstå llå ett jå mstå llt 

och jå mlikt årbets- och 

nå ringsliv såmt fo retågånde 

i helå lå net.  

- 8 Bidrå till en o kåd digitål 

mognåd fo r en hå llbår 

digitålisering och 

utveckling. 

- 9 Såmverkå fo r 

nå ringslivsutveckling och 

kompetensfo rso rjning. 

 

En kompetent region 

-1 Stå rkå lå nets fo rmå gå ått 

åttråherå, behå llå och 

utvecklå kompetenser 

  

Må l utifrå n det regionålå 

strukturfondsprogråmmet: 

- Sto djå o vergå ngen till en 

koldioxidsnå l ekonomi inom 

ållå sektorer och 

undermå let ått stimulerå till 

energieffektivåre 

trånsporter och o kåd 

ånvå ndning åv fo rnybår 

energi inom 

trånsportsektorn. 

 

 

testbå ddår ått uppstå  i 

projektets spå r. Resultåten 

kommer ått hå stor inverkån 

på  det fortsåttå årbetet med 

person- och 

godstrånsporter och 

drivmedel i Jo nko pings lå n.   

 
 

1.5.2 Bredbandsutbyggnad 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnad har genomförts under året. Beskriv även 

eventuella utmaningar i genomförandet.  

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

Redovisningen bör fokusera på det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har utförts av regionala 

bredbandskoordinatorer. 

 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att främja bredbandsutbyggnad. Med 

territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till 

exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, 

läns-, och landsgränser.  

 
• Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med 

anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 

– max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  

Regionen verkår fo r ått frå mjå den o kåde tillgå ngen till effektivå, så krå och robustå elektroniskå kommunikåtioner 

(bredbånd) i lå net. Effektiv uppkoppling med ho g håstighet å r en fo rutså ttning fo r må nniskor och verksåmheter ått 
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kunnå lokåliserå sig i olikå delår åv låndet. Det å r också  en fo rutså ttning fo r ått ståd och låndsbygd skå kunnå 

utvecklås på  likå villkor såmt fo r ått må nniskor som bor i ståd och låndsbygd skå kunnå få  tillgå ng till såmhå llsservice 

och vå lfå rd på  likå villkor. En god digitål infråstruktur ger vidåre mo jlighet ått då mpå behovet åv fysiskå trånsporter, 

vilket i sin tur å r gynnsåmt fo r mo jligheten ått då mpå klimåtutslå ppen. 

Frå mjåndet åv bredbåndsutbyggnåd i lå net sker genom ått ingå  i och utvecklå, regionålå nå tverk fo r kontinuerligt 

erfårenhetsutbyte, spridning åv godå exempel och kommunikåtion fo r relevåntå åkto rer i frå gor kopplåde till 

bredbånd. En ån viktig del i årbetet å r också  ått spridå informåtion inom lå net om initiåtiv som å r relevåntå fo r 

åkto rernå. Genom såmverkån i Sydsverige med kringliggånde lå n frå mjås lå nso verskridånde såmårbeten kring 

bredbåndsutbyggnåd. 
Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska bidra 

till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det är 

faktiska eller förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 

målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även effekter 

på lång sikt. Med effekter på lång 

sikt avses effekter av förändrat 

beteende hos målgruppen eller 

på samhällsnivå. Till exempel 

ökad konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Jo nko pings lå n helt 

uppkopplåt 

Arbetet utgå r frå n regionens 

bredbåndsstråtegi, som 

åntogs åv fullmå ktige 2020. 

Dennå bygger i sin tur på  de 

nåtionellt uppstå lldå må len 

fo r bredbånd såmt må let fo r 

bredbånd i RUS. 

Regionen hår genomfo r en 

pilotstudie tillsåmmåns med 

Gnosjo  kommun med må let 

ått tå fråm verktyg fo r ått 

vå rderå kostnåden fo r 

utebliven uppkoppling. 

Fråmgå ngen med dennå 

studie go r det mo jligt ått 

utvecklå årbetsså ttet i fler 

kommuner.  

Genom ått kunnå berå knå 

kostnåden fo r utebliven 

uppkoppling å r det mo jligt 

ått stå llå kostnåden fo r en 

utbyggnåd mot en fo rvå ntåd 

bespåring fo r såmhå llet. På  

så  så tt kån kostnådernå fo r 

bredbåndsutbyggnåd så ttås 

i perspektiv, såmt jå mfo rås 

med bespåråde kostnåder 

bå de fo r såmhå llet i stort 

och i den egnå 

orgånisåtionen.  

 
 

1.5.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med tillgänglighet genom  

digital kommunikation och transportsystemet som har gett resultat under året 

• Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under 2021. Ange 5 – 

max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.  
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Namn på insats och kort beskrivning  

 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärdering 

eller egen bedömning. 

Digitaliseringsstrategin – Digitåliseringsdågen  

Kunskåpskonferens som genomfo rdes vid slutet åv 2020 

som håndlåde om digitål omstå llning.  

Utvå rdering åv konferensen gjordes och de drygt 100 

deltågårnå frå n det offentligå och privåtå fick med sig 

fo rdjupåd kunskåp och konkretå exempel på  digitål 

omstå llning.  

Digital kulturfestival. I en tid då  årrångemång, 

utstå llningår och evenemång stå lls in, och mo ten mellån 

må nniskor å r en utmåning, beho vs nyå mo tesplåtser fo r ått 

skåpå och upplevå konst och kultur. Det vår båkgrunden till 

Kulturfesten, som årrångerås åv Region Jo nko pings 2020. 

tillsåmmåns med lå nets ållå kommuner och lå nets friå 

professionellå kulturliv. 

Ö ver 50 åkto rer i lå net deltog och fick en mo jlighet till en ny 

digitål plåttform ått utgå  ifrå n.  Vå r bedo mning å r ått 

åktiviteten gåv nyå kontåkter och ny publik som åkto rernå 

hår lå ngsiktig nyttå åv.   

Digitaliseringsrådet - en såmverkånsorgånisåtion mellån 

lå nets kommuner och regionen.   

Digitåliseringsrå det skå åktivt årbetå med e-

fo rvåltningsområ det i Jo nko pings lå n i syfte ått o kå nyttån 

fo r medborgåre, nå ringsliv, fo reningår och inre 

effektivisering i medlemmårnås orgånisåtioner 

 

Rå dets medlemmår hår lå ngsiktigt årbetet med E-

utveckling och digitålisering Det hår givit mycket storå 

mo jligheter till bå de effektivisering och råtionålisering som 

frigo r resurser till kå rnverksåmheten. Fokus under 2021 

hår vårit projektet “gemensåm Iot plåttform” med ett tiotål 

kommuner och lå roså ten som såmverkånsåkto rer  
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Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder  

 
Utifrå n 5 § lågen om regionålt utvecklingsånsvår respektive 4, 7 och 15–17 §§ fo rordningen om regionålt 
tillvå xtårbete skå regionernå ge en beskrivning åv årbetet med fo rdelningen åv ånslåg 1:1 Regionålå tillvå xtå tgå rder 
under utgiftsområ de 19 Regionål utveckling. Redovisningen skå innehå llå: 
 

• En fo rklåring till fo rdelningen åv ånslåget 1:1 Regionålå tillvå xtå tgå rder mellån projektverksåmhet, 
regionålå fo retågssto d och sto d till kommersiell service. 

• Uppgift om hur fo rdelningen åv ånslåget 1:1 Regionålå tillvå xtå tgå rder hår bidrågit till ått nå  må len i den 
regionålå utvecklingsstråtegin, det regionålå strukturfondsprogråmmet och de territoriellå 
såmårbetsprogråmmen (Interreg). 

• En beskrivning åv på  vilket så tt de olikå fo rutså ttningår som rå der i olikå delår åv lå net hår på verkåt 
fo rdelningen åv ånslåget 1:1 Regionålå tillvå xtå tgå rder inom lå net.  

• Hur ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet hår integreråts i ånålyser, stråtegier, progråm och insåtser 
i det regionålå tillvå xtårbetet.   

 

Regionernå erbjuds ått o versiktligt redoviså hur årbetet inom råmen fo r derås ånsvår enligt lågen om regionålt 

utvecklingsånsvår hår bidrågit till Agendå 2030. 

 

Kommentar: Återrapportering 2 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala 

utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030. 

 

Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 2. 

 

 
• Beskriv kortfattat hur regionen har fördelat anslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och 

stöd till kommersiell service med fokus på förändringar som har skett i förhållande till förra året. 
 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 
Observera! Belopp fördelat på olika stödtyper behöver inte redovisas då den informationen inhämtas i Tillväxtverkets 

årliga uppföljning av regionala företagsstöd, projektmedel samt stöd till kommersiell service. 
 

Under 2021 hår beslut tågits om ått åvså ttå 1,5 miljoner kronor till fo retågssto d i form åv checkår. Desså kån ånvå ndås 

fo r konsultkostnåder fo r utveckling åv produkter och tjå nster såmt till verifieringsmedel fo r innovåtioner. Dettå 

kommer ått belåstå ånslåget frå mst under 2022.  I de flestå fåll med visså undåntåg hår vi å rligen åvsått medel i nå gon 

form. En ånålys åv resultåt och effekter åv tidigåre åvsåttå medel till checkår hår visåt godå resultåt. Med 

utgå ngspunkt i dettå hår vi å terigen beslutåt om ått åvså ttå medel. Fo rutom dettå hår vi tillhåndåhå llit och beslutåt 

om checkår fo r beso ksnå ringen med sto d inom ett nåtionellt ERUF-projekt och inom digitål omstå llning, gro n 

omstå llning och digitålisering med sto d åv Reåct EU. Fo r desså såtsningår ånvå nds dock inte det egnå ånslåget. 

Såmmåntåget go r dettå ått vi nu, jå mfo rt med tidigåre, hånterår en sto rre volym fo retågssto d. Vi hår också  med sto d åv 

Reåct EU kunnåt uto kå den ådministråtivå kåpåciteten nå r det gå ller håntering åv det fo retågssto d som ryms inom 

Reåct EU.  

 

Nå r det gå ller kommersiell service hår vi sedån 2016 få tt så rskildå medel fo r det så rskildå driftsto det till butiker. Vi 

hår å ven de senåste å ren begå rt mer medel fo r dettå vilket också  beviljåts. Under flerå å r hår vi också  betålåt ut 

hemså ndningsbidråg till kommunernå. Dettå hår belåståt ordinårie ånslåg. Under 2021 gick det ut till sex kommuner. 

Det finns mo jlighet fo r butiker ått ånso kån om servicebidråg vilket i fo rekommånde fåll belåstår ordinårie ånslåg. Det 

hår inte funnits nå grå ånso kningår vilket å r positivt då  det å r tå nkt som ett sto d vid tillfå lligå problem. Vi hår de 

senåste å ren inte ånvå nt mo jligheten ått åvså ttå medel fo r investeringsbidråg fo r butiker.  

 

Nå r det gå ller ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet så  finns, nå r det gå ller fo retågssto d, explicitå frå gor i 

ånso kningsfo rfåråndet som ådresserår hå llbårhetsfrå gornås ållå dimensioner. Fo retågen svårår på  hur de hånterår 
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dettå hos sig och hur så rskilt åntågnå stråtegier och/eller håndlingsplåner kring hå llbårhet ser ut. Vi hår ett nå rå 

såmårbete med Almi i årbetet med fo retågssto d. Almis generellt kråftfullå årbete med hå llbårhet ger å ven effekter i 

dettå årbete. Butikernå bidrår till sociål hå llbårhet och hår vårit vå ldigt viktigå under påndemin. Flerå butiker hår gå tt 

bå ttre nå r må ngå må nniskor hår hå llit sig på  sin hemort. Flerå butiker hår också  gjort storå insåtser fo r ått hjå lpå 

å ldre med måtleverånser. 

 
 

• Finns det en plan, strategi eller prioriteringsordning för fördelning av anslaget mellan projektverksamhet, 
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service?  
 

Ja ☐ 

Nej ☒ 
 

 
• Är planen, strategin eller prioriteringsordningen politiskt antagen?  

 
Ja ☐ 

Nej ☒ 
 

• Hur har anslaget bidragit till att nå regionala utvecklingspolitikens mål utvecklingskraft med stärkt lokal och 
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet? Beskriv kortfattat, gärna i punktform. 

 
 

- Såmverkån kring hå llbårhet. Anslåget hår i ho g gråd bidråget till ått skåpå en såmverkån kring hå llbårhetsfrå gornå.  

- Projekt och såmordning o ver helå regionen. Anslåget skåpår mo jligheter fo r geogråfisk spridning åv insåtser och 

projekt o ver lå net. I ånnåt fåll skulle de mindre kommunernå eller orgånisåtionernå såknå mo jligheter ått deltå.  

- Ömstå llning – Anslåget hår i ho g gråd bidrågit till ått de bå de må nniskor och fo retåg mo jlighet till omstå llning under 

påndemin vilket medfo rt inte bårå bibehå llen konkurrenskråft utån en o kåd.  
 

• Har anslaget bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin?  
 JA 
Ja ☒ 
 
Beskriv kortfattat, gärna i punktform, hur anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 
 

Såmtligå beviljåde projekt mo ter en eller flerå delstråtegier i den regionålå utvecklingsstråtegin. Dettå sker till 

exempel genom: 

• Kunskåpsho jning 

• Såmverkån 

• Inspiråtion 

• Metodutveckling 

• Mo tesplåtser 

• Digitål utveckling 

• Fo rstå rkt innovåtionskråft 

• Ö kåd omstå llningsfo rmå gå 

 
 
Nej ☐ 
 
Om nej, ange anledningen till det.   
 

• Har anslaget bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet?  
 
Ja ☒ 

JA 
 
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i det regionala 
strukturfondsprogrammet. 

 
Region Jo nko pings lå n medfinånsierår projekt inom det regionålå strukturfondsprogråmmet med 1:1-medel. De medel 
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som utgo r medfinånsiering bidrår till må l som å r såttå fo r progråmmet. 

Dettå sker genom 

• Att o kå små  och medelstorå fo retågs konkurrenskråft 

• Att stå rkå forskning, teknisk utveckling och innovåtion 

• Att sto djå o vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi inom ållå sektorer 

• Att o kå tillgå ngen till, ånvå ndning åv och kvåliteten på  informåtions- och kommunikåtionsteknik 

 
 
Nej ☐ 
 
Om nej, ange anledningen till det.    
 

• Har anslaget bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg)?  
 
Ja ☐ 
 
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen 
(Interreg). 

 
Nej ☒  
NEJ 
 
Om nej, ange anledningen till det.   

 
Vi hår inte åvsått finånsiering till de territoriellå såmårbetsprogråmmen under 2021. Nå r det gå ller Interreg omfåttås 

Jo nko pings lå n enbårt åv, i ett fåll progråm som omfåttår helå låndet, och i åndrå fåll åv progråm som omfåttår helå EU. 

Lå nets kåpåcitet fo r ått nå  konkurrensutsåttå medel o verlåg kån med fo rdel o kå. Såmtidigt finns en utmåning i ått vi 

som regionålt utvecklingsånsvårig åkto r i ett lå n som inte finns specifikt utpekåt i nå got Interreg-progråm också  

såknår såmmånhång och ått vårå en nåturlig del åv desså progråm och dess strukturer. Jå mfo rt med vå rå grånnlå n i 

Små lånd och Ö årnå ser vi en skillnåd gå llånde de lå n som hår en utpekåd roll och å r del åv strukturer kopplåde till 

Interreg.  
 

• Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder används i relation till 
strukturfondsmedel respektive annan finansiering av det regionala utvecklingsarbetet, till exempel egna medel. 

 

Under 2021 hår en måjoritet åv de projekt som beviljåts finånsiering vårit såtsningår inom strukturfondernå. Dettå 

gå ller bå de sett till åntål projekt men blir å nnu tydligåre nå r det kopplås till projektens volym. Cå 75% åv de medel 

som beviljåts under 2021 utgo r medfinånsiering till strukturfondernå. Vi såmfinånsierår frå mst projekt inom ERUF 

Små lånd och Ö årnå men hår också  ett pår på gå ende projekt inom 

Europeiskå Sociålfonden och ett på gå ende inom det nåtionellå ERUF-progråmmet. Under 2021 hår medfinånsiering 

också  beviljåts till projekt inom Reåct EU i det nåtionellå ERUF-progråmmet.  Dessutom hår beslut tågits om 

såmfinånsiering i ett projekt inom Håvs- och fiskerifonden. Ö vrigå projekt som beviljåts inom ånslåget hår oftå 

medfinånsiering i form åv egnå regionålå projektmedel och/eller egen finånsiering frå n projektens å gåre och/eller 

pårter. 
  

 
• Beskriv kortfattat, gärna i punktform på vilket sätt olika territoriella perspektiv har beaktats och påverkat 

fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet. Med territoriella perspektiv avses hur insatser 
och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika 
storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.  

 
Måjoriteten åv de projekt vi medfinånsierår å r lå nso vergripånde eller omfåttår en sto rre geogråfi å n en enskild 

kommun. Tillgå ng till utvecklingsresurser vårierår inom lå net då r en sto rre koncentråtion, i och med ho gskolåns 

lokålisering, finns i Jo nko pings kommun. Såmtidigt kån just dennå fåktor go rå ått såtsningår i åndrå delår åv lå net 

gynnås åv gemensåmmå såtsningår med Jo nko ping. Utgå ngspunkten å r ått projekt skå genererå regionål effekt och 

må ngå gå nger å r lå net inte sto rre med sinå 13 kommuner fo r ått lå nsomfåttånde projekt skå kunnå skåpås. Må ngå åv 

projektå gårnå å r lå nsorgånisåtioner som i helå sin verksåmhet vå nder sig till helå lå net. Såtsningår på  ått stå rkå 

konkurrenskråften i olikå brånscher få r åv fo rklårligå skå l olikå genomslåg i olikå delår åv lå net. Då r brånschen å r som 
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stårkåst blir det sto rst utvå xling å ven om helå lå net omfåttås åv projektet.  
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Återrapportering 3 – Samverkan med andra aktörer  

 
Utifrå n 5, 8 och 9 §§ lågen om regionålt utvecklingsånsvår respektive 4–5, 14 och 16–17 §§ fo rordningen om 
regionålt tillvå xtårbete skå regionernå ge en beskrivning åv hur såmverkån med åndrå åkto rer hår bedrivits under 
å ret. Redovisningen skå innehå llå uppgifter om: 
 

• Inom vilkå områ den såmverkån och gemensåm finånsiering hår skett med lå nsstyrelsen respektive åndrå 
ståtligå myndigheter såmt vilkå resultåt dennå såmverkån och gemensåmmå finånsiering hår medfo rt eller 
fo rvå ntås medfo rå. 

• Inom vilkå områ den såmverkån och gemensåm finånsiering hår skett med lå nets kommuner såmt vilkå 
resultåt dennå såmverkån och gemensåmmå finånsiering hår medfo rt eller fo rvå ntås medfo rå. 

• Inom vilkå områ den såmrå d och gemensåm finånsiering skett med bero rdå orgånisåtioner och nå ringsliv i 
lå net. 

• Hur ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet hår integreråts i årbetet.   
 

Regionernå erbjuds ått o versiktligt redoviså hur årbetet inom råmen fo r derås ånsvår enligt lågen om regionålt 

utvecklingsånsvår hår bidrågit till Agendå 2030. 
 

Kommentar: Samverkan med aktörer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under 

mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där 

insatsen också är relevant. 

 

Återrapportering 3 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala 

utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030. 

 

Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 3. 

3.1 Samverkan med länsstyrelsen 
Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med länsstyrelsen 

 
Under å ret hår såmverkån skett med Lå nsstyrelsen inom flerå olikå årbetsområ den. En o verenskommelse fo r 

såmverkån mellån Region Jo nko pings lå n och Lå nsstyrelsen hår fo rberetts och gemensåmmå såmverkånsplåttformår 

hår utvecklåts. Då  det regionålå utvecklingsuppdråget tångerår flerå åv Lå nsstyrelsens uppdråg beho vs årbetsså tt och 

processer fo r såmverkån fortsått utvecklås. 

 

Inom hå llbårhetsområ det finns ett gemensåmt nå tverk fo r årbete med Agendå 2030 i lå net som såmlår de 13 

kommunernå.  Regionen och Lå nsstyrelsen så tter ågendån i såmverkån såmt bjuder in gemensåmt till nå tverket. 

Fokus fo r å ret hår vårit styrnings- och ledningsfrå gor kopplåt till Agendå 2030 och hur vi tillsåmmåns i lå net kån 

utvecklå en uppfo ljning åv hur utvecklingen mot Agendå 2030:s 17 må l gå r. Då  den regionålå utvecklingsstråtegin tår 

sin utgå ngspunkt i de 17 må len beho ver den fo ljås upp mot desså.  

 

Region Jo nko pings lå n bistå r å ven Lå nsstyrelsen i derås uppdråg med klimåt- och energistråtegin genom ett åktivt 

årbete i olikå årbetsgrupper som kopplår mot å tgå rdsprogråm såmt deltår i beredningsgruppen fo r Klimåtrå det (syfte 

ått verkå fo r klimåtmå len i lå net). Region Jo nko pings lå n bistod å ven Lå nsstyrelsen i årbetet med ått genomfo rå lå nets 

klimåtveckå 2021. 

 

I såmbånd med ått Strukturfondspårtnerskåpet Små lånd och Ö årnå såmrå der med regionålt utvecklingsånsvårig åkto r 

info r beslut åv projekt inom ERUF och ESF bjuds lå nsstyrelsen, sedån flerå å r tillbåkå, tillsåmmåns med åndrå åkto rer 

in i dennå process åv oss. Såmrå dsunderlåget utgo r tillsåmmåns med respektive fo rvåltånde myndighets bedo mning 

prioriteringsunderlåg fo r Strukturfondspårtnerskåpet. 

 

Inom vå rt uppdråg ått tå fråm operåtivt progråm fo r ERUF Små lånd och o årnå hår gemensåm diålog skett mellån 

regionålt utvecklingsånsvårigå åkto rer och lå nsstyrelsernå i de fyrå lå nen i Små lånd och Ö årnå. Avsikten å r ått 

fortså ttå dennå diålog på  NUTS2-nivå  under progråmperioden. Diålog mellån lå nsstyrelser och RUA på  NUTS2-nivå  

under kommånde progråmperiod fo rvå ntås medfo rå synkronisering åv fondernå, mobilisering kring gemensåmmå 

såtsningår och en tydlig bild o ver tillgå ng till utvecklingskåpitål. 
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Region Jo nko pings lå n finns representeråt i det åv lå nsstyrelse såmmånkållåde pårtnerskåpet fo r 

Låndsbygdsprogråmmet.  

 

Region Jo nko pings lå n hår under å ret undertecknåt Demokråtideklåråtionen fo r ått månifesterå och signålerå vå rdet 

åv Demokråtin 100 å r. Arbetet kring Demokråtin 100 å r hår såmordnåts åv lå nsstyrelsen. 

 

Lå nsstyrelsen såmordnår ett Forum fo r sociål hå llbårhet, ett forum som å r i ett uppstårtsskede. Under ett fo rstå mo te 

hår mån identifieråt fyrå områ den som skulle kunnå bli prioriteråde fo r det fortsåttå Forumet ått årbetå vidåre med: 

• Delåktighet trygghet, tillit och minskåd brottslighet 

• Arbetsmårknåd, kompensfo rso rjning och utbildning  

• Psykisk hå lså 

• Såmhå llsplånering 

Såmverkån med Lå nsstyrelsen hår skett fo r ått få ngå upp nå ringslivets utmåningår i såmbånd med Covid-19. Dennå 

såmverkån hår skett må nådsvis.  

 
• Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har fungerat under året. Beskriv gärna även 

eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 

 

• Beskriv kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har bidragit till en hållbar regional utveckling.  

 

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov 

hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 

3.2 Samverkan med andra statliga myndigheter 
 

3.3 Samverkan 
 

• Beskriv kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har bidragit till en hållbar regional utveckling.  

 
Kommentar: Samverkan med andra statliga myndigheter inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är 

relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i 

redovisningen, där insatsen också är relevant. 

 

Jönköping University 
Såmverkån med Jo nko ping University, JU, å r omfåttånde. Det skå dock noterås ått JU inte å r en ståtlig myndighet utån 

en fristå ende stiftelseho gskolå. 

 

Nå r det gå ller årbetet med ått utvecklå det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet hår Regionål utveckling 

å terkommånde diåloger med JU:s ledning och då  oftåst mo ten med JU:s prorektor. En å terkommånde frå gå å r vikten åv 

ått ho gskolån erbjuder relevåntå utbildningår som mo ter årbetsmårknådens behov i lå net. Att kunnå erbjudå kurser 

fo r redån yrkesverksåmmå å r en viktig del åv dennå diålog. Just utbildningår fo r redån yrkesverksåmmå å r en viktig 

del i det kommånde såmårbetet. 

 

Jo nko ping University å r en stor och viktig YH-utbildningsåkto r. Då rfo r hår vi å rligå åvstå mningår med fo retrå dåre fo r 

JU:s YH-utbildningsverksåmhet. Genom desså diåloger få ngår vi in kompetensbehoven på  årbetsmårknåden och vilkå 

YH-utbildningår som JU skulle kunnå erbjudå. 

 

Regionål utveckling hår å ven en på gå ende diålog med de inom JU som ånsvårår fo r uppdrågsutbildningår. I fo rstå hånd 

hår det då  håndlåt om ått mo jliggo rå kompetensrekrytering åv sjukvå rdsutbildåd personål frå n olikå lå nder inom EU 

och till regionens tre sjukhus. 

 

Under 2021 hår vi å ven håft en diålog med Ho gskolån fo r lå rånde och kommunikåtion, inom JU. Vi hår då  ånålyseråt 

behovet åv ått stå rkå en utbildning på  vetenskåplig grund och bepro våd erfårenhet på  Regionens två  

nåturbruksskolor. En såmårbetspolicy hår årbetåts fråm. 

 

I fo rstudien A tertåg åv livsmedel, som håndlår om ått utredå vilkå livsmedel som i dågslå get producerås på  
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nåturbruksgymnåsiernå i lå net såmt nyå livsmedel och produktionsmetoder som kån vårå åktuellå fo r å tertåg till 

Region Jo nko pings lå ns ko k, å r JU en åktivt pårt.  

 

Genom projektet Vå går till hå llbår utveckling hår nå rå såmverkån skett med JU fo r ått utvecklå två  utbildningår med 

ho gskolepoå ng fo r fo retåg och fo retågsfrå mjånde systemet på  temåt hå llbår utveckling. Fo rberedelseårbete fo r ått 

tillsåmmåns utvecklå en modell fo r hå llbårhetsuppfo ljning fo r fo retåg hår å ven skett. 

 

Allå desså såmverkånsårbeten syftår till ått utvecklå regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet. Då  tå nker vi hå llbårhet i 

flerå dimensioner. Det skå vårå ett lå ngsiktigt såmårbete, som hå ller o ver tid. Det skå vårå ett effektivt och 

resursbespårånde såmårbete. Eftersom såmårbetet efterstrå vår en o kåd kompetens till lå nets invå nåre så  fokuserår 

det den sociålå hå llbårheten. Den miljo må ssigå hå llbårheten blir mest tydligt i fo rstudien A tertåg då r JU deltår i 

årbetet. 

 
Arbetsförmedlingen 

Kontinuerlig diålog och åvstå mningår inom RSS-såmverkån. Arbetsfo rmedlingen prioriterår i fo rstå hånd såmverkån 

med kommunernå. Nyå sociålfondsprogråmmet medfo r problem fo r den fortsåttå såmverkån. 

 
Kulturrådet 

Såmverkån med Ståtens kulturrå d tår sitt ursprung i Kultursåmverkånsmodellen som innebå r ått vårje region få r en 

såmlåd summå ståtligå medel ått fo rdelå till regionål kulturverksåmhet i respektive region. Under 2021 så  hår 

kulturrå det fo rdelåt ut mer medel i omgå ngår fo r ått pårerå påndemins effekter. Krissto det hår tågits fråm i nå rå 

diålog med regionernå och vi hår fo rdelåt desså pengår till vå rå åkto rer som ingå r i modellen. Fo rdelningen hår vårit 

behovsstyrd och hjå lpt de åkto rer som hår håft det tuffåst. Fo rutom det nåtionellå extråsto det så  hår region 

Jo nko pings lå n tillskjutit medel fo r de friå kulturåkto rernå i lå net som ej innefåttås åv den ståtligå modellen. 

  

Jordbruksverket 
Då  Region Jo nko pings lå n ånsvårår fo r såmordningen åv den regionålå livsmedelsstråtegin hår såmverkån med 

Jordbruksverket skett vid flerå tillfå llen. Jordbruksverket åt erbjudit sto d och erfårenhetsutbyte t.ex.  

 

Region Jo nko pings lå n hår å ven fo ljt årbetet och lå mnåt inspel info r ny progråmperiod fo r jordbruksfonden och 

låndsbygdsutvecklingsfonden.  

 

Tillväxtverket 
Kontinuerlig diålog sker kring projektsåtsningår med fo rvåltånde myndigheter fo r strukturfondernå. Diålogen å r mest 

utvecklåd gå llånde ERUF med Tillvå xtverket men sker å ven lo pånde gå llånde ESF med ESF-rå det.  

I såmbånd med ått Strukturfondspårtnerskåpet Små lånd och Ö årnå såmrå der med regionålt utvecklingsånsvårig åkto r 

info r beslut åv projekt inom ERUF och ESF bjuds Arbetsfo rmedlingen och Fo rså kringskåssån in i processen. 

Såmrå dsunderlåget utgo r tillsåmmåns med respektive fo rvåltånde myndighets bedo mning beslutsunderlåg fo r 

Strukturfondspårtnerskåpet. 

Under progråmmeringsårbetet åv operåtivt fo r ERUF fo r Små lånd och Ö årnå hår diålog, genom fåcilitering åv 

Tillvå xtverket, skett med Nåturvå rdsverket, VINNÖVA och Energimyndigheten. 

 

Den myndighetsdiålog som fåciliteråts åv Tillvå xtverket under progråmårbetet åv ERUF hår vårit vå rdefull. Vi ser det 

som en styrkå ått Tillvå xtverket nu åktivt tår sig ån dennå roll fråmå t å ven under progråmgenomfo råndet. Diålogen 

som på bo rjåts under progråmfråmtågåndet åv ERUF kån, om fortså ttning fo ljer, ledå till en o kåd såmverkån med 

strukturfondernå som utgå ngspunkt och ett o kåt utvecklingskåpitål fo r såtsningår i Små lånd och Ö årnå. 

 
Trafikverket 

Såmverkån med Tråfikverket hår vårit synnerligen intensiv under det gå ngnå å ret på  grund åv flerå kritiskå 

årbetsprocesser som nå tt sin klimåx vid dennå tid. Fråmfo r ållt hår dettå gå llt fråmtågåndet åv en regionål plån fo r 

trånsportinfråstrukturen, som ålltid innebå r kråv på  en nå rå såmverkån med Tråfikverket som å r den myndighet som 

ånsvårår fo r genomfo råndet åv plånen. Just fo regå ende å r vår då rtill den tidsråm som regeringen sått fo r årbetet 

vå ldigt åmbitio s, vilket ytterligåre lågt tyngd vid behovet åv vå l fungerånde såmverkån. Detsåmmå gå ller i nå got 

mindre omfåttning årbetet med ått tå fråm en regionål cykelstråtegi såmt årbetet med ått fo rå vidåre plåneringen fo r 

147



nyå ståmbånor.  

Såmverkån hår utvecklåts mycket positivt under å ret. Det finns en o msesidig såmsyn ått vi tillsåmmåns hår klåråt åv 

ått hånterå den storå årbetsbo rdån fo r ått slutfo rå ovån nå mndå processer just genom ått såmverkån hår kunnåt 

stå rkås.  

 

Post- och telestyrelsen 
Regionen såmverkår på  ett flertål områ den inom bredbåndsområ det med Post- och Telestyrelsen (PTS), men så rskilt 

viktigt hår det under 2020 vårit åvseende implementeringen åv det nyå sto det fo r bredbåndsutbyggnåd.  

Såmverkån med Post- och telestyrelsen å r vå letåbleråd sedån uppdråget om bredbåndskoordinåtorer nu hår funnits i 

flerå å r. Dock finns fortfårånde viss utvecklingspotentiål. Det hår vid flerå tillfå llen uppstå tt formellå hinder ått delå 

uppgifter i PTS med regionernå, vilket gjort ått storå må ngder dåtå beho vt såmlås upp i dubbel uppså ttning. Dennå 

årbetsbo rdå hår trå ngt undån åndrå årbetsinsåtser på  ett olyckligt så tt. Vidåre håde processen fo r implementeringen 

åv det nyå bredbåndssto det kunnåt vinnå på  nå got o kåd trånspårens, vilket håde kunnåt ytterligåre stå rkå 

fo rutså ttningårnå fo r fruktsåm såmverkån.  

3.3 Samverkan med kommuner 
 

• Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med kommuner.  

• Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med kommuner har fungerat under året. Beskriv gärna även 

eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 

 

• Beskriv kortfattat hur samverkan med kommuner har bidragit till en hållbar regional utveckling. 

 

Kommentar: Samverkan med kommuner inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer 

än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen 

också är relevant. 

 

 

Under 2021 hår Region Jo nko pings lå n såmordnåt årbetet info r EU:s nyå progråmperiod. Dettå hår inneburit tå t 

såmverkån med regionålt utvecklingsånsvårigå åkto rer i Små lånd och Ö årnå. 

 

Små lånd Blekinge Hållånd South Sweden å r ett gemensåmt årbete fo r oss och ytterligåre fyrå regionålt 

utvecklingsånsvårigå åkto rer såmt lå roså ten. Inom dettå såmårbete årbetår vi gemensåmt på  EU-årenån.  

 

I såmbånd med ått Strukturfondspårtnerskåpet Små lånd och Ö årnå såmrå der med regionålt utvecklingsånsvårig åkto r 

info r beslut åv projekt inom ERUF och ESF bidrår såmverkånsorgånisåtionen Kommunål Utveckling med det 

kommunålå perspektivet. Såmrå dsunderlåget utgo r tillsåmmåns med respektive fo rvåltånde myndighets bedo mning 

beslutsunderlåg fo r Strukturfondspårtnerskåpet.  

 

Kommunernå hår genom utvecklingschefer, nå ringslivschefer eller motsvårånde bjudits in i fo rånkringen åv fo rslåg till 

operåtivt progråm fo r ERUF. 

 

Nå r det gå ller det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet så  såmårbetår vi så rskilt med kommunernås 

vuxenutbildningsenheter. I det såmårbetet fokuserås utbudet åv regionålt yrkesvux och verksåmheten inom 

kommunålå lå rcentrå. Vi trå ffår dels vuxenutbildningsenheternås chefer i derås lå nsnå tverk, såmt dels såmmå 

vuxenutbildningschefer men då  inom de tre kommungrupperingår som finns i lå net (So drå Vå tterbygdens kommuner, 

Ho glåndets kommuner och GGVV-kommunernå). Dettå såmårbete hår potentiål ått utvecklås, så rskilt om vi fokuserår 

på  vikten åv ått etåblerå en mer ådekvåt regionål utbildningsdimensionering. Dågens utmåning å r ått kommunernå i 

fo rstå hånd relåterår till Skolverket och bidråg mån kån so kå då r fo r exempelvis regionålt yrkesvux och lå rcentrum. 

Eftersom vi som regionålt utvecklingsånsvårigå inte hår nå grå så dånå ekonomiskå medel ått erbjudå så  tenderår vi ått 

bli mårginåliseråde. 

 

Idåg hår vi ett uppårbetåt årbete med kommunernås SYV:åre. Det formåliserås genom ett SYV-rå d då r en SYV:åre per 

kommun ingå r och derås delåktighet i årbetet hår godkå nts åv bero rd skolchef. Dettå rå d bidrår till en hå llbår regionål 

utveckling, blånd ånnåt genom ått årbetsmårknådens kompetensbehov regelbundet stå r i fokus. 
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Sektionschefen fo r Nå ringsliv och kompetensfo rso rjning ingå r numerå i lå nets skolchefsnå tverk. Det o ppnår upp fo r 

en bå ttre diålog med det reguljå rå utbildningssystemet och hår bidrågit till ått stå rkå den hå llbårå regionålå 

utvecklingen. 

 

Under de två  senåste å ren hår vi också  uppårbetåt en mer kontinuerlig diålog med de tre Teknikcollege som finns i 

lå net. Konferensen Kompetensdåg fo r industrin som genomfo rdes i september 2021 vår ett konkret uttryck fo r vå rt 

utvecklåde såmårbete. 

 

3.4 Samråd med organisationer  
• Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med organisationer. 

 
• Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med organisationer har fungerat under året. Beskriv gärna även 

eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 

 

• Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional utveckling. 

 

Kommentar: Samråd med organisationer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under 

mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där 

insatsen också är relevant. 

 

I såmbånd med ått Strukturfondspårtnerskåpet Små lånd och Ö årnå såmrå der med regionålt utvecklingsånsvårig åkto r 

info r beslut åv projekt inom ERUF och ESF bidrår, fo rutom åkto rer som nå mns på  åndrå stå llen, ALMI/EEN, Jo nko ping 

University och Coompånion. Såmrå dsunderlåget utgo r tillsåmmåns med respektive fo rvåltånde myndighets 

bedo mning beslutsunderlåg fo r Strukturfondspårtnerskåpet.  

 

Vid progråmfråmtågåndet åv operåtivt progråm fo r ERUF hår fo rånkring skett och mobilisering på bo rjåts med en 

våriåtion åv åkto rer och orgånisåtioner i lå net, exempelvis kommuner, fo retågsfrå mjånde systemet, 

fo retågårorgånisåtioner, fåckligå orgånisåtioner, åkådemin, energikontor, lå nsstyrelse m.fl. 

 

I det regionålå kompetensfo rso rjningsårbetet hår vi ett utvecklåt såmårbete med flerå olikå orgånisåtioner så som: 

• åkto rer inom det fo retågsfrå mjånde systemet,  

• olikå utbildningsåkto rer frå mst de som årbetår med YH-utbildningår,  

• brånschorgånisåtioner så som Trå centrum, Polymercentrum, Skå rteknikcentrum i Sverige AB såmt 

Gjuterifo reningen, 

• RISE, i syfte ått stå rkå relåtionen mellån nå ringslivet och åkådemin (utbildning och forskning), 

• Arbetsmårknådens pårter, 

• Jo nko pings lå nsbildningsfo rbund (folkho gskolor och studiefo rbund). 

 

Dettå såmårbete innehå ller flerå olikå åktiviteter, ållt frå n kontinuerligå och regelbundnå åvstå mningår till ått vi 

hjå lper till med projektånso kningår och delfinånsierår olikå strukturfondsprojekt. Desså olikå såmårbeten å r 

nåturligtvis vå rdefullå fo r ått stå rkå en hå llbår regionål utveckling. 

 

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
Tillsåmmåns med Region Blekinge, Region Kålmår, Region Kronoberg, Region Skå ne och Regin Hållånd ingå r Region 

Jo nko pings lå n i såmmånslutningen Regionsåmverkån Sydsverige. Såmårbetet sker på  politisk- och tjå nstepersonsnivå  

då r bå de styrånde och oppositionspolitiker medverkår såmt regionålå utvecklingsdirekto rer med flerå. Må lså ttningen 

å r ått skåpå en grund fo r o kåd tillvå xt och regionål utveckling i so drå Sverige. Syftet å r ått, med medborgårnås bå stå 

fo r o gonen, utvecklå såmårbetet mellån verksåmheternå i de sex regionernå. De områ den såmverkån sker inom å r: 

• Arbetsmårknåd och kompetensfo rso rjning 

• Bredbånd och digitålisering 

• Infråstruktur och kollektivtråfik 

• Kultur 

I den nuvårånde orgånisåtionen såmordnår Region Jo nko pings lå n årbetet som kopplår till utskottet fo r regionål 

utveckling då r frå gor om årbetsmårknåd och kompetensfo rso rjning såmt bredbånd och digitålisering hånterås. 

Aktuellå frå gor som såmordnåts inom RSS under å ret å r fo rberedelser info r nåtionell plån fo r infråstruktur, 

149



kollektivtråfikplån, gemensåm filmstråtegi mm.  

 

3.5 Samråd med näringsliv  
• Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med näringsliv. 

 

• Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med näringsliv har fungerat under året. Beskriv gärna även eventuella 

utmaningar eller framgångsfaktorer. 

 

• Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar regional utveckling. 

 

Kommentar: Samråd med näringslivet inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer 

än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen 

också är relevant. 

 

I såmbånd med ått Strukturfondspårtnerskåpet Små lånd och Ö årnå såmrå der med regionålt utvecklingsånsvårig åkto r 

info r beslut åv projekt inom ERUF och ESF bidrår LRF och Fo retågårnå med inspel. Såmrå dsunderlåget utgo r 

tillsåmmåns med respektive fo rvåltånde myndighets bedo mning beslutsunderlåg fo r Strukturfondspårtnerskåpet. 

 

Genom nå tverket med kommunernås Nå ringslivschefer hår vi en kontinuerlig såmverkån i ållå de frå gor som vi 

årbetår med inom innovåtion och fo retågånde. Såmtligå åv lå nets kommuner hår också  vårit delåktigå i fråmtågåndet 

åv vå r Smårt Speciåliseringsstråtegi som innehå ller ållå tre hå llbårhetsåspekter. 

 

Såmverkån och diålog hår å ven genomfo rts med brånschorgånisåtioner så som Trå centrum, Skå rteknikcentrum i 

Sverige AB, Polymercentrum och gjuterifo reningen såmt årbetsmårknådens pårter och Håndelskåmmåren. 

 

Såmrå d med Science Pårk, Almi och Jo nko ping University å r åvgo rånde fo r det sto djånde årbetet till nå ringslivet.  

Coompånion, Energikontoret, UF, Nyfo retågårcentrum m.fl. inom det fo retågsfrå mjånde systemet bidrår inom 

respektive expertisområ den med rå dgivning och sto d till systemet som helhet. 

 

Smålands turism  

Små lånds Turism AB hår i uppdråg frå n sin å gåre region Jo nko pings lå n ått fungerå som regionens expertorgånisåtion 

inom beso ksnå ringen. Verksåmheten utvecklår och mårknådsfo r turistprodukter, såmt utvecklår och frå mjår turismen 

genom insåtser på  regionål, nåtionell och internåtionell nivå . Under 2020–2023 så  hår sto d beviljåts till verksåmheten 

åv Region Jo nko pings lå n och Tillvå xtverket fo r ått stå rkå beso ksnå ringen i och med coronåpåndemin. 

Coronåpåndemins effekter på  beso ksnå ringen hår vårit o verproportionerligt storå och dråbbåt Jo nko pings lå n hå rt.  

Beso ksnå ringen krå ver en snåbbåre omstå llning å n fo rvå ntåt med ånledning åv de utmåningår som vå r nå ring stå r 

info r. Region Jo nko pings lå n årbetår fo r ått lå net skå vårå en åttråktiv, tillgå nglig och globål region och hår mo jliggjort 

projektet genom ått sto djå det ekonomiskt med extrå tillskott. Den såmmånlågdå budgeten på  drygt 11 miljoner 

kronor innebå r ått Små lånds Turism stårtåde upp det nyå projektet - "Ett innovåtivt, diversifieråt och hå llbårt 

beso ksnå ringsliv i Norrå Små lånd". Fokuserå i projektet å r ått stå rkå fo retågen som stå r info r potentiellt storå 

mårknådsfo rå ndringår i och med påndemin. 

 

Återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala 
utvecklingsarbetet 

 
Utifrå n 5 § lågen om regionålt utvecklingsånsvår och 4, 16 och 17 §§ fo rordningen om regionålt tillvå xtårbete skå 

regionernå ge en beskrivning åv: 
 

• Vilkå insåtser som hår genomfo rts fo r ått stå rkå jå mstå lldhet, integråtion och miljo , inklusive klimåt i det 
regionålå tillvå xtårbetet under å ret. 

• Vilkå resultåt desså insåtser hår medfo rt eller fo rvå ntås medfo rå såmt hur insåtsernå hår bidrågit till ått nå  
de må l som ångetts i den regionålå utvecklingsstråtegin, det regionålå strukturfondsprogråmmet respektive 
de territoriellå såmårbetsprogråmmen (Interreg).  
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Regionernå erbjuds ått o versiktligt redoviså hur årbetet inom råmen fo r derås ånsvår enligt lågen om regionålt 

utvecklingsånsvår hår bidrågit till Agendå 2030. 
 
Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov 
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 
 
Återrapportering 4 inkluderar återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030. 
 
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det 
regionala tillväxtarbetet inkluderas i återrapportering 1–3 och 5. 
 
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 4. 
 

4.1 Jämställdhet  
 

Arbetet med ått stå rkå jå mstå lldhet i det regionålå utvecklingsårbetet hår fråmfo rållt tågit sin utgå ngspunkt i den 

regionålå jå mstå lldhetsplåttformen Jå j i såmårbete med Lå nsstyrelsen. Kommunikåtions- och såmårbetsplåttformen 

JA J! och jåjkpg.se utgo r en gemensåm grund fo r såmårbete, kommunikåtion och fo r ått spridå kunskåp om 

jå mstå lldhetsårbetet i lå net.  

 

Påndemin hår i viss må n begrå nsåt de åktiviteter som plåneråts under å ret men under november må nåd kunde bl å 

evenemång kopplåt till Demokråtin 100 å r genomfo rås i en tid med lå ttåde restriktioner. A ven Örånge Week och En 

veckå fri frå n vå ld kunde genomfo rås med så vå l fysiskå som digitålå årrångemång.   

  

Under å ret hår Region Jo nko pings lå n tillsåmmåns med bl å Lå nsstyrelsen verkåt fo r ått formå en 

såmverkånsplåttform fo r sociål hå llbårhet i lå net. 

 

De insåtser som genomfo rs på  områ det Jå mstå lldhet beho ver beåktå Agendå 2030 i sin helhet, men genomfo rdå 

insåtser hår så rskild bidrågit till fo ljånde må l i Agendå 2030: 

Må l 5 - Jå mstå lldhet 

Må l 10 – Minskåd ojå mlikhet 

 
 

 
Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska bidra 

till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det är 

faktiska eller förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 

målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även effekter 

på lång sikt. Med effekter på lång 

sikt avses effekter av förändrat 
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beteende hos målgruppen eller 

på samhällsnivå. Till exempel 

ökad konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Jå mstå lld regionål tillvå xt - 

Kunskåpsplåttformen Jå j 

(https://jåjkpg.se/) 

Arbetet bidrår till må let om 

en Hå llbår region och dess 

delstråtegi:  

-Så kerstå llå en jå mstå lld 

regionål tillvå xt och jå mlikå 

fo rutså ttningår i såmhå llet. 

 

Agendå 2030: 

Må l 5 och 10 

 

JA J! fungerår som 

kommunikåtionsplåttform 

fo r gemensåmmå åktiviteter 

inom jå mstå lldhetsområ det, 

ex vis Örånge Week och 

Demokråtin 100 å r. 

Plåttformen ånvå nds fo r 

informåtion och 

mårknådsfo ring gentemot 

nå ringsliv och medborgåre.  

  

JA J-såmårbetet mellån 

Lå nsstyrelsen och Region 

Jo nko pings lå n fungerår 

också  som en gemensåm 

åkto r fo r såmverkån 

gentemot nå ringslivet, ex vis 

Håndelskåmmåren. I 

Håndelskåmmårens 

såtsning ”100-listån” hår 

åkto rernå (Lst+RJL) 

gemensåmt gå tt in som 

pårtner genom JA J! fo r ått ge 

sto d till verksåmheten. 

  

JA J! hår under å ret också  

kompletteråts med 

Instågråmkonto fo r såmmå 

syfte – ått mårknådsfo rå 

åktiviteter och nå  ut med 

informåtion om 

verksåmheten 

Ö kåd medvetenhet och 

engågemång hos 

medborgåre och nå ringsliv 

kring frå gor som ro r 

jå mstå lldhet.  

  

Nå  ut med budskåp som 

visår på  fo rdelår fo r 

fo retågen ått jobbå med 

hå llbårhet och jå mstå lldhet 

  

Fo rå ndråde beteenden som 

innebå r ått fler kvinnor 

rekryterås i lå nets 

fo retågsstyrelser och till 

ledånde positioner i 

fo retågen 

  

Att fo retåg lå mnår 

tråditionellt 

ko nsrollstå nkånde och 

breddår sin rekryteringsbås 

till ått omfåttå bå de må n 

och kvinnor till yrken som 

domineråts åv det enå eller 

åndrå ko net. 

 

Jå mstå lld regionål tillvå xt - 

Fo rdjupåd utbildning åv 

medårbetåre inom RU i 

Sociål Hå llbårhet och 

Må nskligå Rå ttigheter 

-Så kerstå llå en jå mstå lld 

regionål tillvå xt och jå mlikå 

fo rutså ttningår i såmhå llet. 

  

Rå ttighetsbåseråt årbetsså tt 

i RJL och ett 

rå ttighetsbåseråt synså tt i 

genomfo råndet åv de 

prioriteråde delstråtegiernå 

i RUS 

 

Agendå 2030: 

Må l 5 och 10 

Genomfo rt 

utbildningsprogråm ho sten 

2021–2022 

Ö kåd kunskåp om hur 

rå ttighetsbåseråt årbete 

beho ver tillå mpås i Region 

Jo nko pings lå ns totålå 

uppdråg ått verkå fo r “ett 

gott liv i en åttråktiv region” 

Demokråtin 100 å r – 

årrångemång och RJL:s 

-Så kerstå llå en jå mstå lld 

regionål tillvå xt och jå mlikå 

Fo relå sningår, pånelsåmtål, 

diålog och informåtion 

 Ö kåd kunskåp och 

medvetenhet om 
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demokråtideklåråtion under 

Demokråtiveckån i 

Jo nko pings lå n. Såmårbete 

med Lå nsstyrelsen, Europå 

Direkt, civilsåmhå llet och 

Demokråtiskommitte n.  

fo rutså ttningår i såmhå llet.  

 

Agendå 2030: 

Må l 5 och 10 

riktåt till medborgåre, 

yrkesverksåmmå och 

politiker kring demokråtins 

betydelse fo r hå llbår 

utveckling i såmhå llet, 

demokråtiskå rå ttigheter 

och vikten ått vå rnå 

demokråtin. 

Jå mstå lld regionål tillvå xt -  

Örånge week, 16 dåys och 

orånge – En veckå fri frå n 

vå ld 

-Så kerstå llå en jå mstå lld 

regionål tillvå xt och jå mlikå 

fo rutså ttningår i såmhå llet. 

  

Lå nsgemensåm vision:  Ett 

Jo nko pings lå n fritt frå n vå ld 

såmt stråtegin fo r ått 

fo rebyggå och bekå mpå 

må ns vå ld mot kvinnor och 

vå ld i nå rå relåtioner 

Ö kå kunskåpen, 

medvetenheten och 

motverkå vå ld i nå rå 

relåtioner såmt 

hedersrelåteråt vå ld och 

fo rtryck 

 

Agendå 2030: 

Må l 5 och 10 

Såmårbete med UNWomen 

Sverige i ått tå fråm 

kåmpånjmåteriål och ått 

spridå det orånge 

budskåpet om ått stoppå 

må ns vå ld mot kvinnor och 

flickor. 

  

Såmverkån med 

idrottsro relsen och RF/SISU 

Små lånd i ått spridå 

medvetenhet och kunskåp 

om vå ld mot kvinnor och 

flickor genom 

#orångekåpten, orånge pin 

och budskåp i sociålå 

medier. 

Aktiviteter och 

fo relå sningår i såmverkån 

med Lå nsstyrelsen riktåde 

till så vå l yrkesverksåmmå 

som ållmå nheten om 

hedersrelåteråt vå ld och 

vå ld i nå rå relåtioner 

Ö kåd kunskåp och 

medvetenhet hos 

medborgåre och 

yrkesverksåmmå om ått se, 

frå gå och ågerå nå r det 

kommer till vå ld och 

fo rtryck i nå rå relåtioner 

såmt hedersfo rtryck 

4.2 Integration  
Arbetet med ått stå rkå integråtion i det regionålå utvecklingsårbetet hår fråmfo rållt håndlåt om olikå insåtser inom 

kompetensfo rso rjning och måtchning. Insåtser hår å ven involveråt kommunernå och de medårbetåre som utformår 

sto d fo r ått minskå utånfo rskåp. 

 
 
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.  

 
 

 Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska bidra 

till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det är 

faktiska eller förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 
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målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även effekter 

på lång sikt. Med effekter på lång 

sikt avses effekter av förändrat 

beteende hos målgruppen eller 

på samhällsnivå. Till exempel 

ökad konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Rå knå med mig! Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin, 

delstråtegier inom en 

Kompetent region: 

- Stå rkå den lå ngsiktigå 

kompetensfo rso rjningen 

och måtchningen fo r 

integråtion och hå llbår 

tillvå xt. 

- Så kerstå llå en integreråd 

årbetsmårknåd och ett 

inkluderånde årbetsliv. 

Projektå gåre: Kommunål 

utveckling. Deltågånde 

orgånisåtioner å r de 13 

kommuner som ingå r i 

Jo nko pings lå n. 

Projektet hår flerå uppsåttå 

effektmå l på  projektnivå , 

orgånisåtionsnivå  och 

individnivå . Blånd ånnåt:  

- Skåpå en effektiv modell 

fo r såmverkån fo r o kåd 

inkludering såmt 

inkluderå må lgruppen på  

ett så tt som go r ått synen på  

såmverkån vidgås 

genom ått må lgruppen 

erkå nns som en åktiv 

såmverkånsåkto r 

- Involverå kommunernås 

medårbetåre i en lå rprocess 

om hur en bå st 

utformår sto det fo r ått 

minskå må nniskors 

utsåtthet och utånfo rskåp 

- Ero vråt en sto rre fo rmå gå 

ått på verkå sin egen 

situåtion 

Kompetensutveckling 360 

gråder 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin, 

delstråtegier inom en 

Kompetent region: 

- Stå rkå den lå ngsiktigå 

kompetensfo rso rjningen 

och måtchningen fo r 

integråtion och hå llbår 

tillvå xt. 

- Så kerstå llå en integreråd 

årbetsmårknåd och ett 

inkluderånde årbetsliv. 

Projektå gåre: Trå centrum 

Nå ssjo  

Kompetensutveckling AB 

Såmverkånspårtners: De sex 

ho glånskommunernå 

Såmverkån med ett 

trettiotål industrifo retåg 

inom trå brånschen såmt 

kommunernås nå ringslivs- 

och årbetsmårknådsenheter 

och Arbetsfo rmedlingen 

Genom ått i projektet 

integrerå yrkesutbildning 

med språ ktrå ning, 

orientering i 

svensk årbetsmårknåd och 

årbetsmårknådskultur 

skåpås fo rutså ttningår fo r 

ått 

lyckås med 

kompetensfo rso rjning och 

måtchning. Effekten blir ått 

projektets 

deltågåre erhå ller så vå l 

yrkesmå ssigå som sociålå 

kompetenser såmt o kåd 

medvetenhet om kulturellå 

skillnåder. På  så  så tt 

erhå ller deltågårnå en 

såmmånsått 

yrkeskunskåp som betydligt 

o kår derås mo jlighet till 

ånstå llning eller fortsåttå 

studier. Fo retågen få r i sin 
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tur tillgå ng till relevånt 

utbildåd kompetens och 

då rmed fo rbå ttrås 

kompetensfo rso rjningen 

inom brånschen fo r 

industriell 

produktion inom trå , mo bel, 

inredning och trå hus. 

Genom ett gemensåmt 

ånsvår 

ått se till helå må nniskån 

och mo tå individens 

enskildå behov åv personlig 

coåching in i det svenskå 

såmhå llet och in på  den 

svenskå årbetsmårknåden 

o kår 

fo rutså ttningårnå fo r 

må lgruppen till lå ngvårig 

ånstå llning. 

4.3 Miljö och klimat   
En modell fo r hur vi skå årbetå med den regionålå utvecklingsstråtegin hår utvecklåts och den beskriver ått hå llbårhet 

å r ett stråtegiområ de som bå de skå genomsyrå och genererå egnå hå llbårhetsinsåtser. I projektet Vå går till hå llbår 

utveckling hår grunden till hå llbårhetsså kring i det regionålå utvecklingsuppdråget lågts och nu utvecklås sto d och 

verktyg. Utmåningår hår funnits i ått verksåmhetens grundprocesser beho vts ått kårtlå ggås fo rst.  

Grundlå ggånde kunskåpsspridning inom områ det hå llbårhet hår skett inom orgånisåtionen och i det 

fo retågsfrå mjånde systemet.  

Under å ret hår flerå insåtser fortsått på  temåt hå llbårå trånsporter och hå llbårt resånde. Ömstå llning i rese- och 

trånsportsektorn å r centrålt i Jo nko pings lå n som utifrå n sin geogråfiskå belå genhet hår en stårk position inom 

logistik och trånsport. A ven hå llbårt byggånde och renovering å r ett utvecklingsområ de som hår stårtåt.  

En kunskåpsgrund fo r cirkulå r ekonomi hår byggts upp och olikå nå tverk hår stårtåt fo r ått frå mjå utvecklingen inom 

områ det, t.ex. ett nå tverk fo r industriell symbios.  

Regionål utveckling hår bistå tt lå nsstyrelsen i årbetet med klimåt- och energistråtegin och deltår åktivt i årbetet med 

lå nets å tgå rdsplåner. Regionen hår å ven deltågit åktivt i årbetet inom Klimåtrå dets råm och hår vårit en pårtner i 

genomfo råndet åv lå nets Klimåtveckå. 

Regionål utveckling hår å ven deltågit på  mo ten gå llånde miljo må len och ett årbete på gå r fo r ått kopplå ihop det 

regionålå utvecklingsårbetet med årbetet fo r miljo må len.  

Tåkten i miljo - och klimåtomstå llningen gå r fo r lå ngsåmt i lå net och en sto rre mobilisering fo r fler och effektivåre 

insåtser beho vs. Utmåningår vi ser å r brist på  såmlåd ånålys och uppfo ljning åv utvecklingen i lå net. Nyå åkto rer 

beho vs och befintligå beho ver utvecklås fo r ått å tgå rdernå inom miljo  och klimåt skå o kå. Dettå å r no dvå ndigt fo r ått 

må len fo r miljo  och klimåt i den regionålå utvecklingsstråtegin såmt klimåt- och energistråtegin i fo rlå ngningen skå 

kunnå nå s.  

 

De insåtser som genomfo rs på  områ det miljo  och klimåt beho ver beåktå Agendå 2030 i sin helhet, men genomfo rdå 

insåtser hår så rskild bidrågit till fo ljånde må l i Agendå 2030: 

Må l 7 - Hå llbår energi fo r ållå 

Må l 9 - Hå llbår industri, innovåtioner och infråstruktur 

Må l 12 - Hå llbår konsumtion och produktion 

Må l 13 - Bekå mpå klimåtfo rå ndringårnå 
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Namn på insats och kort 

beskrivning 

 

 

 

 

 

Mål  

Ange vilket eller vilka mål, 

fastställda i den regionala 

utvecklingsstrategin, det 

regionala 

strukturfondsprogrammet 

respektive de territoriella 

samarbetsprogrammen 

(Interreg), som insatsen ska bidra 

till.  

 

Ni erbjuds att ange vilket eller 

vilka av de globala målen för 

hållbar utveckling i Agenda 2030 

som insatsen ska bidra till.  

 

Resultat i form av prestationer 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Med prestationer avses antal och 

omfattning av genomförda 

aktiviteter. Till exempel antal 

deltagande organisationer eller 

antal framtagna 

kunskapsunderlag. 

Resultat i form av effekter på 

kort, medellång och lång sikt 

Beskriv resultat av insatsen eller 

förväntade resultat.  

 

Ange om resultatbeskrivningen 

baseras på en uppföljning, 

utvärdering eller egen 

bedömning. Ange även om det är 

faktiska eller förväntade resultat.  

 

Med effekter på kort sikt avses 

förändrad förmåga hos 

målgruppen. Till exempel 

ny/ökad kunskap.  

 

Med effekter på medellång sikt 

avses förändrat beteende hos 

målgrupper. Till exempel 

tillämpning av ny kunskap eller 

nya varor/tjänster. 

 

Om möjligt, beskriv även effekter 

på lång sikt. Med effekter på lång 

sikt avses effekter av förändrat 

beteende hos målgruppen eller 

på samhällsnivå. Till exempel 

ökad konkurrenskraft eller bättre 

hälsa. 

Vå går till hå llbår utveckling 

- Insåtsområ de 2 : 

Hå llbårhetsdriven 

nå ringslivsutveckling och 

cirkulå r ekonomi 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin, 

delstråtegier inom en 

Hå llbår region:  

Så kerstå llå ett miljo må ssigt 

hå llbårt lå n som minskår 

belåstningen på  miljo , 

klimåt och fo rbrukningen åv 

jordens resurser 

Så kerstå llå en o kåd hå llbår 

produktion åv livsmedel och 

en god våttenkvålitet i helå 

lå net. 

 

Inom insåtsområ de 2 jobbår 

vi fo r ått skåpå 

fo rutså ttningår fo r 

industriellå symbioser såmt 

o kåde cirkulå rå lo sningår i 

lå net. Fråmtågåndet åv en 

konsolideråd modell fo r ått 

må tå fo retågens 

hå llbårhetsreså. Studiereså 

till Sotenå s symbioscentrum 

med representånter fo r det 

fo retågsfrå mjånde systemet. 

Bildåndet åv ett 

symbiosnå tverk.  

Vi hår bidrågit till 

fråmtågåndet åv två  

utbildningår på  Jo nko ping 

University som skå bidrå till 

fo retågens omstå llning. 

Såmverkån med KeepJKPG 

cleån fo r minskåt åvfåll i 

såmhå llet. Inom råmen fo r 

insåtsområ de 2 hår vi å ven 

tillsåmmåns med 

regionutvecklåre fo r 

livsmedel och lå nets åkto rer 

tågit fråm ett fo rslåg till 

ekosystem som skå bidrå till 

o kåd livsmedelsproduktion 

Koordineråde insåtser 

tillsåmmåns med lå nets 

fo retågsfrå mjånde system 

fo r ått hjå lpå fo retåg i 

regionen i omstå llningen till 

cirkulå rå åffå rsmodeller. 

Fler fo retåg med cirkulå rå 

åffå rsmodeller och 

symbiossåmverkån med 

åndrå fo retåg/åkto rer. 

Fler livsmedelsproducenter, 

o kåd sjå lvfo rso rningsgråd 

på  livsmedel, insustriellå 

symbioser inom 

livsmedelsproduktion 
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Vå går till hå llbår utveckling 

- Insåtsområ de 3 : 

Hå llbårhetsså kråd 

finånsiering 

 

 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin, 

delstråtegier inom en 

Hå llbår region:  

Så kerstå llå ett miljo må ssigt 

hå llbårt lå n som minskår 

belåstningen på  miljo , 

klimåt och fo rbrukningen åv 

jordens resurser 

Skåpå en hå llbår sociål 

utveckling fo r må nniskor 

och fo retåg 

Skåpå en hå llbår ekonomisk 

tillvå xt i nå ringsliv och 

såmhå lle 

 

Inom insåtsområ de 3 hår ett 

fo rslåg på  en 

hå llbårhetsså kråd 

finånsieringsstråtegi tågits 

fråm.  

Arbete på gå r fo r ått tå fråm 

verktyg och sto d fo r 

hå llbårhetsså kring åv 

projektprocessen.  

Ö kåd kunskåp om hur 

hå llbårhet integrerås i 

styrning och uppfo ljning åv 

vå rå utvecklingsprocesser. 

Fler projekt och insåtser 

som bidrår till en hå llbår 

region. 

 

    

Fo rstudie Hå llbårt byggånde   Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin: 

  

En Hå llbår region och 

delstråtegier: 

- 1 Så kerstå llå ett 

miljo må ssigt hå llbårt lå n 

som 

 minskår belåstningen på  

miljo , klimåt och 

fo rbrukningen åv jordens 

resurser. 

- 4 Skåpå en hå llbår 

ekonomisk tillvå xt i 

nå ringsliv och såmhå lle. 

- 10 Så kerstå llå god 

såmverkån som ger fo rut- 

 så ttningår ått nå  må let: 

2035 å r Jo nko pings lå n 

hå llbårt. 

  

En Attråktiv region och 

delstråtegier: 

- 1 Attråherå, behå llå och 

utvecklå må nniskor, 

fo retåg och kåpitål 

- 4 Se mo jligheter i 

fo rå ndring och stimulerå 

orgånisåtioners 

fo rå ndringskråft. 

  

 

En Tillgå nglig region och 

delstråtegier: 

- 1 Skåpå åttråktivå och 

hå llbårå bostå der och  

boendemiljo er fo r 

Projektå gåre: Energikontor 

norrå Små lånd/Region 

Jo nko pings lå n 

  

Deltågånde orgånisåtioner:  

  

Antål fo rvå ntåde 

preståtioner: 

5 st. nyå projektide er våråv 

1 hår so kts finånsiering fo r  

7 st. fo rslåg på  nyå 

åffå rside er 

 

Fo rvå ntåd effekt på  kort 

sikt: 

- Fo rstudien hår genereråt 

fo rslåg på  nyå projekt- och 

åffå rside er såmt 

såmårbeten fo r 

må lgruppen som bidrår till 

byggånde och renovering 

med minskåd 

klimåtpå verkån, bå ttre 

energieffektivitet såmt med 

o kåt fokus på  

resurseffektivitet, å terbruk 

och cirkulå rå måteriålflo den 

i lå net. 

  

Fo rvå ntåde effekter på  kort 

till medellå ng sikt: 

  

På  5–10 å rs sikt hår 

fo rstudien skåpåt 

åffå rsmo jligheter hos små  

och medelstorå åkto rer i 

bygg- och fåstighetssektorn. 
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må nniskor i ållå livets  

skeenden i helå lå net genom 

såmverkån fo r  

hå llbår, trygg och jå mlik 

såmhå llsplånering  

o ver ådministråtivå grå nser 

- 2 Skåpå en hå llbår, 

åttråktiv och innovåtiv 

såmhå lls- och 

låndsbygdsutveckling 

genom stå rkt såmverkån i 

såmhå llsplåneringen. 

  

En Smårt region och 

delstråtegier: 

- 1 Fo rstå rkå nå ringslivets 

och det offentligås 

innovåtions- och 

fo rå ndringskråft. 

- 3 Bidrå till fråmgå ngsrikå 

små  och medelstorå fo retåg 

med ett ho gt kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och produktion. 

- 6 Aktivt jobbå fo r en 

hå llbårhetsdriven 

nå ringslivsutveckling. 

  

  

Må l utifrå n det regionålå 

strukturfondsprogråmmet:  

- Temåtiskå må l 4.  Sto djå 

o vergå ngen till en 

koldioxidsnå l ekonomi inom 

ållå sektorer och 

undermå let ått sto djå 

energieffektivitet, smårt 

energifo rvåltning och 

ånvå ndning åv fo rnybår 

energi inom offentligå 

infråstrukturer, å ven i 

offentligå byggnåder och 

inom bostådssektorn 

  

Må l utifrå n AGENDA 2030: 

- Må l 3 God hå lså och 

vå lbefinnånde 

- Må l 9 Hå llbår industri, 

innovåtioner och 

infråstruktur 

- Må l 11 hå llbårå stå der och 

såmhå llen 

- Må l 12 Hå llbår produktion 

och konsumtion 

- Må l 13 bekå mpå 
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klimåtfo rå ndringårnå 

RE: AGERA - gro n 

omstå llning och 

digitålisering fo r hå llbår 

utveckling åv nå ringslivet i 

Jo nko pings lå n 

Må l utifrå n den regionålå 

utvecklingsstråtegin: 

  

En Hå llbår region och 

delstråtegier: 

- 1 Så kerstå llå ett 

miljo må ssigt hå llbårt lå n 

som 

 minskår belåstningen på  

miljo , klimåt och 

fo rbrukningen åv jordens 

resurser. 

- 4 Skåpå en hå llbår 

ekonomisk tillvå xt i 

nå ringsliv och såmhå lle. 

- 10 Så kerstå llå god 

såmverkån som ger fo rut- 

 så ttningår ått nå  må let: 

2035 å r Jo nko pings lå n 

hå llbårt. 

  

En Attråktiv region och 

delstråtegier: 

- 1 Attråherå, behå llå och 

utvecklå må nniskor, 

fo retåg och kåpitål 

- 4 Se mo jligheter i 

fo rå ndring och stimulerå 

orgånisåtioners 

fo rå ndringskråft 

- 8 Drivå en hå llbår digitål 

utveckling. 

  

 

En Smårt region och 

delstråtegier: 

- 1 Fo rstå rkå nå ringslivets 

och det offentligås 

innovåtions- och 

fo rå ndringskråft. 

- 3 Bidrå till fråmgå ngsrikå 

små  och medelstorå  

fo retåg med ett ho gt 

kunskåps- och 

teknologiinnehå ll i 

produkter och produktion. 

- 5 Så kerstå llå en ho g 

sysselså ttning. 

- 6 Aktivt jobbå fo r en 

hå llbårhetsdriven 

nå ringslivsutveckling. 

- 7 Så kerstå llå ett jå mstå llt 

och jå mlikt årbets- och 

nå ringsliv såmt fo retågånde 

Projektå gåre: Energikontor 

norrå Små lånd/Region 

Jo nko pings lå n 

  

Deltågånde orgånisåtioner: 

7 fo retåg i projektets 

industrinå tverk (fler kån 

ånslutå sig). 

  

Antål fo rvå ntåde 

preståtioner: 95+ 

  

Våråv: 

- åntål fo retåg som få r 

fo rdjupåt sto d: 60 st. Dettå 

å r fo retågsspecifik 

rå dgivning och coåchning.  

- åv desså 60 fo retåg bo r 

minst 25 genomfo rå minst 

35 insåtser som bidrår till 

en gro n och digitål 

omstå llning. 

Projektet på gå r å n och 

nedån beskrivs fo rvå ntåde 

resultåt och effekter. 

Resultåten kommer ått 

fo ljås upp inom projektet 

och med sto d åv extern 

utvå rderåre, ex. viå enkå ter 

och intervjuer. 

  

Fo rvå ntåd effekt på  kort 

sikt: 

- Fo retåg hår genomfo rt 

eller tågit beslut om 

fo rå ndringår mot en gro n 

och digitål omstå llning som 

stå rkt derås 

konkurrenskråft.  

- Fo retågsfrå mjånde åkto rer 

i lå net hår bå ttre kå nnedom 

och kunskåp om våråndrås 

kompetenser och styrkor fo r 

ått lå ttåre kunnå hå nviså 

fo retåg inom systemet 

åvseende gro n omstå llning. 

- Fo retågsfrå mjånde åkto rer 

å r mobiliseråde info r 

kommånde ERUF-progråm 

som resulterår i fler och 

bå ttre projekt med 

må lså ttning om ått bidrå till 

gro n omstå llning i lå nets 

fo retåg. 

  

Fo rvå ntåde effekt på  kort till 

medellå ng sikt: 

- Fo retåg tår steg fråmå t i 

sin omstå llning inom blånd 

ånnåt energi- och 

resurseffektivisering, 

cirkulå r ekonomi, 

fossilfrihet, fo rnybår energi, 

gro n profilering och digitål 

omstå llning fo r hå llbår 

utveckling. 

  

Projektet skå på  lå ngre sikt 

bidrå till ått stå rkå 

fo rutså ttningårnå fo r små  

och medelstorå fo retåg ått 

fortså ttå årbetå med 

omstå llningen mot en 

gro nåre och mer 

digitåliseråd verksåmhet. 

Vidåre kommer det 
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i helå lå net. 

- 8 Bidrå till en o kåd digitål 

mognåd fo r en hå llbår 

digitålisering och utveckling 

- 9 Såmverkå fo r 

nå ringslivsutveckling och  

kompetensfo rso rjning. 

  

En kompetent region och 

delstråtegier: 

- 1 Stå rkå lå nets fo rmå gå ått 

åttråherå, behå llå och 

utvecklå kompetenser. 

  

Projektets såmtligå 

åktiviteter hår som 

må lså ttning ått stå rkå lå nets 

fo retåg med fokus på  gro n 

omstå llning och 

digitålisering fo r hå llbår 

utveckling, vilket dessutom 

frå mjår regionål tillvå xt fo r 

de fo retåg som levererår 

produkter och tjå nster 

kopplåt till gro n omstå llning 

och digitålisering fo r hå llbår 

utveckling. 

  

Må l utifrå n det regionålå 

strukturfondsprogråmmet: 

- ått fråmtidsså krå fo retåg 

som så kerstå ller 

årbetstillfå llen liksom 

minimerår risker fo r och 

minskår effekternå åv 

uppså gningår och vårsel.  

  

Må l utifrå n AGENDA 2030: 

- Må l 7 Hå llbår energi fo r 

ållå 

- Må l 9 Hå llbår industri, 

innovåtioner och 

infråstruktur 

- Må l 11 Hå llbårå stå der och 

såmhå llen 

- Må l 12 Hå llbår produktion 

och konsumtion 

- Må l 13 Bekå mpå 

klimåtfo rå ndringårnå 

fo retågsfrå mjånde systemet 

hå mobiliseråts inom gro n 

omstå llning vilket bidrår till 

bå ttre utvå xling åv fråmtidå 

projekt och erbjudånden 

riktåt mot lå nets fo retåg. 
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Återrapportering 5 - Arbetet med att analysera, följa upp och 
utvärdera det regionala utvecklingsarbetet  

 

Utifrå n 5 § lågen om regionålt utvecklingsånsvår respektive 7, 9, 16 och 17 §§ fo rordningen om regionålt 

tillvå xtårbete skå regionernå ge en beskrivning åv hur årbetet med ått ånålyserå, fo ljå upp och utvå rderå det 

regionålå tillvå xtårbetet hår bedrivits under å ret. Redovisningen skå innehå llå uppgift om: 

 
• Vilkå ånålyser, uppfo ljningår och utvå rderingår som hår genomfo rts. 
• Vilkå åv desså ånålyser, uppfo ljningår och utvå rderingår som helt eller delvis hår finånsieråts med ånslåget 

1:1 Regionålå tillvå xtå tgå rder under utgiftsområ de 19 Regionål utveckling. 
• Hur erfårenheter och kunskåp frå n ånålyser, uppfo ljningår och utvå rderingår hår tågits till vårå. 

 
Utifrå n 16 § om uppfo ljning, utvå rdering och redovisning, skå den som hår ånsvåret fo r det regionålå tillvå xtårbetet: 

• Fo ljå utvecklingen i lå net och ånålyserå, fo ljå upp och utvå rderå det regionålå tillvå xtårbetet i lå net. I dettå 
årbete skå den uppfo ljning och utvå rdering som gjorts åv europeiskå struktur- och investeringsfondernå tås 
till vårå om den hår betydelse fo r lå net. Arbetet med ånålyser, uppfo ljning och utvå rdering skå ske lo pånde, 
systemåtiskt och lå ngsiktigt. 

• Uppfo ljningen och utvå rderingen skå go rås utifrå n ekonomisk, sociål och miljo må ssig hå llbårhet. Ståtistik 
skå redovisås med ko n som o vergripånde indelningsgrund, om det inte finns så rskildå skå l mot dettå. 

 

Regionernå erbjuds ått o versiktligt redoviså hur årbetet inom råmen fo r derås ånsvår enligt lågen om regionålt 

utvecklingsånsvår hår bidrågit till Agendå 2030. 

 

Kommentar: Återrapportering 5 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala 

utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030. 

 

Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 5. 

 

 

• Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar har genomförts under året med 

fokus på förändringar som skett i förhållande till förra året. Beskriv även eventuella utmaningar i 

genomförandet. 

 

I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integrerats i 

arbetet.  

Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.  

 

• Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i analyser, uppföljningar och utvärderingar. Med 

territoriella perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till 

exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, 

läns-, och landsgränser. 

 
• Finns det en plan, strategi eller motsvarande för arbetet med analys, uppföljning och utvärdering för regionen?  

 
Ja ☐ 

Nej ☒  

 
• Beskriv kortfattat om och hur ni säkerställer att arbetet med analys, uppföljning och utvärdering genomförs 

löpande, systematiskt och långsiktigt.  
 

• Lista max 15 av de viktigaste analyserna, uppföljningarna och utvärderingarna som genomförts under året 

kopplat till regionens regionala utvecklingsarbete i tabellen nedan.  

 

 

Arbetet med ånålyser hår under å ret inriktådes dels på  ått utgo rå underlåg fo r den nyå progråmperioden inom EU och 

dels fo r ått fo ljå påndemins effekter på  lå net. Arbetsfo rmedlingens fo rå ndråde uppdråg och roll på verkår 
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fo rutså ttningårnå fo r det fortsåttå årbetet med ånålyser. Behov finns ått, i nå rå såmårbete med lå nets kommer, 

lå nsstyrelse och Jo nko ping University utvecklå former och strukturer fo r det fortsåttå årbetet med stråtegiskå 

ånålyser, uppfo ljningår och utvå rderingår. Modeller fo r ått studerå effekter åv genomfo rdå insåtser beho ver också  

utvecklås.  

Tillsåmmåns med lå nsstyrelsen på gå r årbetet fo r ått utifrå n de nå tverk som årbetår med Agendå 2030 utvecklå 

former fo r ått fo ljå dettå årbete. 

Det territoriellå perspektivet beåktås frå mst inom årbetet med ått utvecklå regionålå strukturbilder.  

 

Namn på insats och kort beskrivning  

Ange även om det är en analys, 

uppföljning eller utvärdering. 

Helt eller delvis 

finansierat av 

anslag 1:1  

Valbara 

alternativ: ja, 

nej eller delvis.  

Huvudsakligt 

syfte 

Valbara 

alternativ: 

kunskaps-

utveckling, 

löpande 

rapportering, 

underlag till 

beslut, underlag 

till beslut – 

coronarelaterat, 

underlag till 

strategi eller 

övrigt.  

Hur har erfarenheter och kunskap från analysen, 

uppföljningen eller utvärderingen tagits till vara i regionens 

regionala utvecklingsarbete? 

Analys ”Näringslivskompass” Nej Underlag till 

beslut - 

coronarelaterat 

Systematisk enkätstudie av länets näringsliv. Kunskaperna har 

utgjord underlag för inriktning av riktade insatser. 

Regionala strukturbilder Delvis Underlag till 

strategi  

Framtagande av underlag för kommande strategier och 

beslut. 

Arbetsmarknads- och 

yrkeskompetensprognoser 

Nej Löpande 

rapportering 

Omvärldsbevakning, analyser och uppföljning. 

Analys och framtidsspaning av 

näringslivet i Jönköpings län 

Ja Underlag till 

strategi  

Underlag och som ingående del i projektet 

”Kvalitetsutveckling 2.0” 

Covid harm frame Nej Underlag till 

beslut - 

coronarelaterat 

Systematiskt arbete med att följa pandemins effekter och 

underlag för strategiska beslut utifrån dessa. 

Sårbarhetsanalys av kommunernas 

näringsliv 

Nej Underlag till 

strategi  

Underlag för kommande strategier för att möta sårheter inom 

länet. 

Fakta och kartportal Nej Underlag till 

strategi  

Faktaportal för underlag för politiska strategier och 

budgetunderlag.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  

 Välj ett objekt. Välj ett objekt.  
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6 Övriga medskick ni vill göra angående det regionala 
utvecklingsarbetet 2021.  

Beslut åv insåtser hår oftåst skett innån nyå nåtionellå stråtegin åntogs. Dettå fo rånleder visså 
oklårheter i vår insåtsernå redovisåts.  
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PDG0223A
Kopia
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PDG0223A
Kopians överensstämmelse

PDG0223A
Stämpel
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2021-12-21 RJL 2021/2483 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Återredovisning av investeringar 2020 
I Budget med verksamhetsplan 2021 framgår att investeringar över 5 000 000 
kronor ska återredovisas.  Återredovisning sker genom att verksamheten kortfattat 
sammanfattar sin utvärdering ur de olika styrkortsperspektiv som använts i 
samband med ansökan av investeringen. 

Sammanfattning  
Följande större investeringar som redovisats som avslutade i bokslut 2020 har nu 
återredovisats: 
Ärende Beviljat belopp 

i tkr 
Kontaktperson 

Nya lokaler för Öron-, näsa- 
och halsmottagningen i 
Eksjö (DNR 2018/1359) 

15 730 Jenny Lilja, biträdande 
verksamhetschef Öron-, näsa- och 
halskliniken 
Tomas Calmviken, fastighetschef 
Verksamhetsstöd och service 

Nybyggnad av häststall 
Riddersberg (Dnr 
2017/3071) 

28 500 Andreas Fanemo, verksamhetschef 
Tomas Calmviken, fastighetschef 
Verksamhetsstöd och service 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-21                                               
- Återrapportering Öron-, näsa- och halsmottagning                                              
- Återrapportering häststall Riddersberg 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 

175



         2021-12-21  
   

 

 

Uppföljning av investering: Nya lokaler för Öron-, näsa- och 
halsmottagningen i Eksjö (DNR 2018/1359) Ärendenr i Rubert: F0243 

I Budget med verksamhetsplan framgår att investeringar över 5 000 000 kronor ska 
återredovisas. Återredovisning sker genom att verksamheten kortfattat sammanfattar sin 
utvärdering ur de olika styrkortsperspektiv som använts i ansökan i Rubert. Ärendet 
återredovisas sedan skriftligen till Regionstyrelsen. Utvärdering som verksamheten gjort 
nedan är från ärende F0243 i Rubert. 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen beslutade 2018-09-25 att godkänna en investeringsutgift om 12 000 000 
kronor för byggnation av nya lokaler för Öron-, näsa- och halsmottagningen i Eksjö. På grund 
av högre inkomna anbud fattades nytt beslut om tillägg vid Regionstyrelsen 2019-09-24. Ny 
totalram efter det blev 15 730 000 kronor. Totalt inrapporterat ekonomiskt utfall för 
byggnationen blev 15 000 000 kronor. 

A. Kund- och patientperspektiv  

Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan) 

Ökad tillgänglighet: Stor påverkan 

Förbättrad kvalité: Stor påverkan 

Förbättrade patientsäkerhet: Stor påverkan 

Minskad smittspridning: Ingen påverkan  

Förbättrad produktion: Stor påverkan 

Verksamhetens utvärdering: 

De nya lokalerna har haft en mycket positiv påverkan utifrån patientsäkerhet och vårdkvalitet. 
Lokalerna är mer anpassade till ÖNH klinikens vårdprocesser samt mer tillgängliga och 
användbara. Nybyggda lokaler minskar risken för smittspridning då det finns tillräckligt med 
utrymme att tillgå. Produktionen är oförändrad men vi upplever att vi kan ge bättre kvalitet i 
den. 

 

 

 

   

B. Process- och produktionsperspektiv 
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Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan) 

Kortare behandlingstider: Stor påverkan  

Ändrat arbetssätt: Stor påverkan 

Effektivare processer: Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö: Stor påverkan     

Verksamhetens utvärdering: 

Lokaler, förråd (material) och personal finns i ett väl sammanhållet flöde, vilket bidrar till 
effektivare processer. Arbetsmiljön är mycket bättre. De gamla lokalerna var inte anpassade 
till ÖNH verksamhet och det var mycket störande ljud från radiologiska avdelningen. I de nya 
lokalerna är verksamheten samlad vilket är en stor vinst för arbetsmiljön. Vi saknar dock 
fortfarande audionommottagningen som fortfarande är lokaliserad i Nässjö. 

C. Ekonomiskt perspektiv 

Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan)  

Personalkostnader, kronor: Ingen påverkan 

Servicekostnader, kronor: Ingen påverkan 

IT-kostnader: Ingen påverkan 

Verksamhetens utvärdering: 

Verksamhetsuppdrag är oförändrat, men en del av kostnaderna har inte bokförts än p g a 
försenad leverans relaterad till pandemin. Gäller cirka 500 000 kronor för 
endoskopidiskmaskin. 

Kommentar från Regionfastigheter: 

Med tillägg höll investeringsramen för ombyggnationen budget. Endast normala ändrings- 
och tilläggsarbeten under entreprenadtiden har förekommit. 
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Uppföljning av investering: Nybyggnad av häststall 
Riddersberg (Dnr 2017/3071) Ärendenr i Rubert: F0241  

I Budget med verksamhetsplan framgår att investeringar över 5 000 000 kronor ska 
återredovisas.  Återredovisning sker genom att verksamheten kortfattat sammanfattar sin 
utvärdering ur de olika styrkortsperspektiv som använts i ansökan i Rubert. Ärendet 
återredovisas sedan skriftligen till Regionstyrelsen. Utvärdering som verksamheten gjort 
nedan är från ärende F0241 i Rubert. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige beslutade 2017-12-05 att godkänna en investeringsutgift om 28 500 000 
kronor för byggnation av häststall på Riddersberg. Totalt inrapporterat ekonomiskt utfall för 
byggnationen blev 31 000 000 kronor. 

A. Kund- och patientperspektiv  

Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan) 

Ökad tillgänglighet: Stor påverkan 

Förbättrad kvalité: Stor påverkan 

Förbättrad säkerhet: Stor påverkan 

Minskad smittspridning: Stor påverkan  

Förbättrad produktion: Stor påverkan 

Ökad konkurrenskraft/attraktivitet: Stor påverkan 

Verksamhetens utvärdering: 

Anläggningen har blivit modern med tillgång till stora ytor att bedriva undervisning på. Stora 
utrymmen där det finns gott om plats för både elever och hästar att vistas. Målen i kurserna 
går nu att genomföra på ett föredömligt sätt, dock är ljudet från fläktarna mycket högt och 
svåra att undervisa i, både i skötselhusen och i stallet. Personalen har fört frågorna vidare till 
regionfastigheter i samband med verksamhetsbesök 13 december 2021. 

B. Process- och produktionsperspektiv 

Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan) 

Ändrat arbetssätt: Stor påverkan 

Effektivare processer: Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö: Stor påverkan 
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Verksamhetens utvärdering: 

Den nya anläggningen underlättar arbetet med att skapa en god djurvårdshållning och en god 
miljö för våra djur. Anläggningen har blivit mer anpassad utefter en ergonomisk arbetsmiljö. 
Vi har mindre monotona arbetsuppgifter då vi har hjälp av maskiner som underlättar i arbetet. 
Stallet är ljust och alla utrymmen är uppvärmda vilket skapar en god arbetsmiljö. 
Kraftfodervagnen måste kunna gå tystare på rälsen, nu krävs hörselskydd för att kunna 
utfodra. Dämpare på dörrarna till tvättstugorna måste monteras för att minska smällarna från 
dem. Fläktarna i skötselhusen och i stallet måste bli tystare, det är omöjligt att undervisa i så 
höga ljud som de ger. Allt detta är framfört till Regionfastigheter. Utgödslingen måste 
kompletteras med en ventilation, detta för att inte ammoniak ska läcka igenom träplanken 
ovanför utgödslingen där hästarna äter. Det är viktigt ur ett djurskyddsperspektiv. 
Utgödslingen kommer också att rosta sönder om detta inte åtgärdas. 

C. Ekonomiskt perspektiv 

Analys av behov vid ansökningstillfället: (Ingen påverkan, liten påverkan eller stor påverkan)  

Personalkostnader, kronor: Minskar 

Servicekostnader, kronor: Ingen påverkan 

IT-kostnader: Ingen påverkan 

Media/underhåll: Minskar 

Verksamhetens utvärdering: 

Utfodringen är utformad så att den sköts av en person. Det mekaniska hjälpmedel som finns 
gör att det inte är lika personalkrävande och tid sparas. En del underhåll och reparation har 
utförts på utgödslingssystemet för att få det att fungera.  

Kommentar från Regionfastigheter: 

Kostnaden ökade under genomförandet av entreprenaden med 9 procent. Det förklaras bl.a. av 
att det under projektets gång infördes ändringar av el-regler för jordbruksbyggnader. Det 
tillsammans med brister i el-beskrivningen i förfrågningsunderlaget resulterade i 1 400 000 
kronor i merkostnad. Hästboxväggar var inte beskrivna i förfrågningsunderlaget. Tillsammans 
med andra brister i förfrågningsunderlaget och en genomförd förändring för bättre 
foderhantering resulterade i ytterligare 650 000 kronor respektive 462 000 kronor i 
merkostnad. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 1-7 

Tid: 2022-01-31 kl. 14:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Regionfullmäktiges justeringsplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2481 

Beslut  
Regionfullmäktiges presidium  

• Godkänner justeringsplan för regionfullmäktige 2022. 

Beslutsunderlag 
• Justeringsplan för regionfullmäktige 2022. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 

180



       

 2021-10-29       

  

 

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

      

  
Regionfullmäktiges sammanträdesplan 2022 
 
Fullmäktiges Sista dag för interpella-  Sista dag för frågor   Justeringsdag              Justerare   
sammanträde tioner kl. 23.59                kl. 09.00                   kl 15:30                      (parti)                          
8 februari 1 februari 7 februari 22 februari MP + V 
                                                            
19 april 12 april 18 april  3  maj C + SD 
   
14 juni 7 juni 13 juni 28 juni  S + M 
      
30 augusti 23 augusti 29 augusti 13 september L + V 

 
4 oktober 27 september 3 oktober 18 oktober BA + SD 
       
8-9 nov 1 november 7 november 23 november KD +M   
  
6 december 29 november 5 december 20 december S + M 

                                                                              
 
Kopia till: Desiré Törnqvist, ordförande regionfullmäktige  
                 Anders Gustafsson, 1:e vice ordförande regionfullmäktige 
 Robert Andersson, 2:e vice ordförande regionfullmäktige 
 Regionråd 
 
 Regiondirektören 
 Kanslidirektören 
 Lena Strand 
 Laura Habib 
 Linda Byman  
 Receptionen Regionens Hus  
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