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Regionfullmäktige

Budget- och verksamhetsplan 2018
med flerårsplan 2019-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. Godkänna kompletteringar i budget- och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020 samt bilagor.
2. Ge Regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
de återstående riktade statsbidragen.

Sammanfattning
Förslag till kompletteringar i budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan
2019-2020 samt bilagor överlämnas.

Information i ärendet
Vid regionfullmäktiges beslut om budget 2018-11-08 bifölls Socialdemokraterna
och Miljöpartiets budgetförslag med undantag av de yrkanden som avslogs.
Dessutom bifölls ett av Vänsterpartiets yrkanden samt ett yrkande om tillägg
kring patientnämnden. Regionstyrelsens förslag till hantering av de riktade
statsbidrag som aviserats för 2018 samt förslaget i budget om var inneliggande
barn ska vårdas återremitterades. Efter beslutet har frågan om behov av
komplettering av bifallen budget väckts. Beslutet behöver också omfatta direktiv
till styrelse och nämnder, mål för god ekonomisk hushållning, taxor, avgifter samt
regelböcker för vårdval. Den bifallna budgeten har därför efter dialog
kompletterats med regionstyrelsens förslag i tillämpliga delar.
Regionstyrelsens förslag till hantering av de riktade statsbidragen
återremitterades. I det kompletterade budgetförslaget har 68,6 miljoner kronor av
172,6 miljoner kronor i riktade statsbidrag för 2018 fördelats utifrån den budget
som bifölls i regionfullmäktige 2017-11-08. Resterande del av de riktade
statsbidragen cirka 104 miljoner kronor kommer att politiskt hanteras utifrån de
överenskommelser som tecknas mellan SKL och staten och föreläggas
Regionfullmäktige för beslut.
Regionstyrelsens förslag till var inneliggande barn ska vårdas återremitterades för
utredning. Efter utredning återkommer frågan för beslut i Regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag



Missiv daterat 2017-12-01
Budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 med
tillhörande bilagor, bearbetad efter beslut i Regionfullmäktige 2017-11-08.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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1 Inledning, Grundläggande värderingar, Vision och
utgångspunkter
Vår utgångspunkt är att bygga ett samhälle som håller ihop. Där orättvisa
livsvillkor utjämnas och samhällsklyftor motverkas. Budget och verksamhetsplan
för Region Jönköpings läns verksamheter ska skapa tillväxt och utveckling som är
långsiktigt hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har ett ansvar, för
kommande generationer, att minimera klimatpåverkan, ställa om till förnybara
energikällor och ett samhällsbygge för en jämlik och hållbar region.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet prioriterar hållbar tillväxt för fler jobb
överallt i Jönköpings län.

En attraktiv region
Vår region är dess invånare; alla människor som lever och verkar här, näringsliv,
högskolan, folkrörelser och det civila samhället är det som tillsammans skapar
utveckling, tillväxt och attraktivitet. Det är medborgarnas och länets behov som är
vår utgångspunkt för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt, välfärd och utveckling.
Ska medborgarna vilja bo och verka i länet krävs att den är sammanbunden med
fungerande kollektivtrafik, att arbetsplatserna är attraktiva, att vården kan
garantera patientsäkerheten, att det finns ett tydligt fokus på hållbar utveckling för
att möta framtidens behov samt att det finns tillräckligt med kulturella inslag som
ger människor ett mervärde i sin vardag. Region Jönköpings län behöver vara i
ständig utveckling. Omställningen till ett mer digitalt samhälle ställer samtidigt
nya krav på att påskynda och ta ansvar för utbyggnaden av bredband i länet. Såväl
privatpersoner som företag och offentlig verksamhet samt ideella föreningar ska
ha rätt till ett snabbt bredband.

God folkhälsa ger regional tillväxt
Det övergripande målet för sjukvården är en jämlik hälso- och sjukvård av högsta
kvalitet, med god tillgänglighet som finansieras solidariskt och fördelas efter
behov. Det ska aldrig vara individens plånbok eller val som avgör tillgången på
den vård hen behöver. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar för att
möta framtiden. Trots att mycket idag fungerar bra inom vården brister det alltför
ofta för de som behöver vården mest. Region Jönköpings län ska erbjuda en
sammanhållen hälso- och sjukvård som bygger på samarbete mellan olika
vårdgivare, inte konkurrens och utgå från invånarnas behov, inte efterfrågan. Den
gemensamma välfärden, där sjukvården är grunden, är ingen marknad där
invånarna förminskas till kunder. En sammanhållen och väl fungerande sjukvård,
allt från preventiv till akut, är en förutsättning för en välmående region. En god
folkhälsa ger regional tillväxt och ökar möjligheterna för ett jämlikt och hållbart
samhälle. Fördelningen av resurser inom vården är därmed av avgörande
betydelse för både folkhälsan och tillväxten.

Demokrati
Region Jönköpings län har ett särskilt ansvar som direktvalt demokratiskt organ
för att fördjupa och utveckla demokratin i länet. En demokratiskt styrd
organisation ska ta tydlig ställning för alla människors lika rätt och värde; ålder,
kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder ska inte spela någon roll.
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Region Jönköpings Län ska under mandatperioden utvecklas som demokratisk
plattform där möjligheterna till engagemang och medborgarinflytande stärks. Det
är särskilt viktigt att rikta sig till länets unga och engagera dem i regional
utveckling. Utbyggnaden av fibernätet och snabbt bredband är även det en viktig
demokratifråga. Inrättande av en upphandlingsnämnd ger en tydligare politisk
ledning och styrning och en mer strategisk upphandling. En personaldelegation
under regionstyrelsen ger en tydligare politiskt ledning och styrning av de
strategiskt viktiga frågorna kompetensförsörjning och personalpolitik.

Jämställdhet
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska ligga till grund för alla beslut och
resurstilldelningar och genomsyra Region Jönköpings län verksamheter. Alla ska
ha rätt till en lön som det går att leva på. En ekonomisk trygghet vid pension är en
fråga om jämställdhet. Region Jönköpings län har fått pengar från regeringen via
Tillväxtverket för att arbeta med jämställdhet. Det är viktigt att dessa pengar går
till att utbilda de personer som sitter på poster som uppehåller strukturerna i
regionens verksamhet, såsom både förtroendevalda och anställda. Arbetet med
jämställdhet bör inkluderas i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för att
arbetet ska integreras i både hela regionens organisation men även i övriga
samhället, såsom näringsliv och kommunal verksamhet. Region Jönköpings län
bör också aktivt arbeta med att synliggöra hur detta arbete genomförs.

Ekonomi
I den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda välfärden är verksamheten
målet och ekonomin medlet. Det övergripande finansiella målet för god
hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna medel.
Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än
vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Hushållning med
gemensamma resurser handlar om att ta ansvar för såväl de ekonomiska som
ekologiska och sociala resurserna. Ekonomisk resursfördelning,
ersättningssystem, övergripande ledning och styrning ska prioritera och premiera
verksamhetens arbete med ständiga förbättringar, effektiviseringar och utgå från
tydliga kvalitetsindikatorer. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara
på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras.
Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och
finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. För att
uppnå en jämlik hälsa och målet att sluta hälsoklyftorna inom en generation ska
fördelningen av resurser styras till de med störst behov.

Ledning
Region Jönköpings län kan inte generera tillväxt och utveckling på egen hand. Det
förutsätter en närhet till och aktiv samverkan med länets 13 kommuner men också
med näringsliv, högskola, branschorganisationer och civilsamhälle med flera. För
att lyckas med detta krävs ett starkt regionalt ledarskap som förmår att inkludera
alla aktörer och se till att summan blir mer än varje del för sig genom att tillvarata
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regionens befintliga styrkor i form av aktiv befolkning, aktivt näringsliv med inte
minst framtidsinriktade tillverkningsbranscher, ett rikt kulturliv och bra hälso- och
sjukvård. Region Jönköpings läns målstyrning behöver ses över. Att leda och
styra en komplex organisation förutsätter att ledningen och personalen vet vad
uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam
verklighetsbild och förståelse för de mål som beslutas. Vi vill se en utveckling där
medarbetarna får betydligt mer att säga till om och ges möjlighet att ta ansvar.
Budgetberedningen behöver utvecklas för att bli mer värderingsstyrd och
dialogbaserad, där patienternas, utförarnas och professionens perspektiv bättre tas
tillvara. Den politiska och professionella styrningen ska leda verksamheten mot en
långsiktig och hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets inriktning kan sammanfattas i:












Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
En jämlik sjukvård som ges efter behov.
Att bidra till nya och fler jobb i länet.
Att Region Jönköpings läns samtliga verksamheter bidrar till att sluta
ekonomiska och sociala klyftor och garanterar framtida generationers rätt
till en god levnadsmiljö.
Att Region Jönköpings län har ett tydligt jämställdhetsperspektiv i
samtliga verksamheter.
Att alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande bredband från ett
robust nät.
Att all kollektivtrafik ska drivas med förnybart bränsle 2025.
Att Region Jönköpings län är ett plusenergilän 2050.
Att Region Jönköpings län tar ansvar för att hela tiden utvecklas som
demokratisk plattform.
Att kompetensförsörjningen inom Region Jönköpings län verksamhet
säkras
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Grundläggande värderingar
Kundorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för
dem som den finns till för – kunderna. De externa och interna kundernas uttalade
och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

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

Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner
sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste
därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om
de resultat som ska uppnås.
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Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och
konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett
organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

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

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

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för
kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra
arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad
verksamhetsutveckling.

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

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

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

Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner
på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling,
produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer.
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Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare
måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av
betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att
genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och
erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare
och huvudmän.

För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en
attraktiv region. Visionen förverkligas genom regionkommunens engagemang i
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur,
utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035,
med större andel barn och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan
underlättas av digitalisering och ny teknik. För att uppnå en hållbar utveckling
ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också på nya
arbetssätt för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom väl fungerande
verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan
med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och
regional utveckling.

Allt hänger ihop …
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv
och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka.
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Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig utgångspunkt i länet där
samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att
samordna utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur,
näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Region Jönköpings län stöder aktivt
projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Revidering av RUS pågår
under 2018, och ett stort antal aktörer i länet deltar i arbetet.
Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja
folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens direkta
verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga
myndigheter, organisationer och civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och
sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i
hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara
en självklar del i all vård och behandling.
Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya
diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya
grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även i de fall
kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre,
vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan förebyggande
åtgärder och minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska sjuklighet och
därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare
omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En
förutsättning för att lyckas är att vården ges i partnerskap med patienten och
närstående.
Under 2016 startade ett samarbete tillsammans med Region Östergötland, Region
Kronoberg och Landstinget i Kalmar att tillsammans bilda en större region.
Regionbildning är inte längre aktuellt men samverkan forsätter och utvecklas i
såväl Småland – Östergötland som i Regionsamverkan Syd med regionerna
Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Landstinget i Kalmar.

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan
Budget 2018 och flerårsplanen för åren 2019–2020 har inriktningen att förverkliga
visionen För ett bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom
regionkommunens engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och
sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och
näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom
samverkan med olika aktörer i länet och väl fungerande verksamhet blir Region
Jönköpings län attraktiv och utvecklas vidare. En djup förankring i befolkningen
skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region
Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov.
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Övergripande ledningssystem
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns
viktigaste styrdokument. Den regionala utvecklingsstrategin med handlingsplaner
konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med
andra aktörer. Arbetet leds och följs upp med inriktningsmål och tillhörande
mätetal.
Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är att genom god hushållning
förverkliga visionen. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för
länets invånare.
Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden för arbetet med att formulera
mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt handlingsplaner för förbättring och
utveckling inom regionens olika verksamhetsområden. Målen ska vara så
konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.
Budgeten för 2018 och flerårsplanen för 2018–2019 redovisas enligt styrmodellen
Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt
och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv:
medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse,
medarbetare samt ekonomi.
Bilden Regionen i Jönköpings län som system (Figur X, sidan X) visar att viktiga
delar i ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är
invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete och
resultatuppföljning.
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Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering,
uppföljning och återkoppling. Resultaten följs kontinuerligt via
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån resultatanalysen
formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella behov av
resursförändringar. Se Bilaga X: Styrprocessen – årscykel.
Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region
Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.
Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional
utvecklingsstrategi, program för hållbar utveckling och andra program och
handlingsplaner inom regionens egen verksamhet och för andra program och
planer som regionen är med och tar fram.
Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer,
systemmätetal och mål inom verksamheternas olika perspektiv liksom för
inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Målen för systemmätetalen
sätts vanligen högt för att stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt,
vilket gör att full måluppfyllelse för varje enskilt systemmätetal inte alltid kan
förväntas. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs
handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende verksamhet och
ekonomi. Utveckling i länet följs genom inriktningsmål och mätetal.
Verksamhetens effektivitet värderas utifrån hur väl strategiska mål och
systemmätetal nås, det vill säga det värde som skapas för medborgarna i
förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i
förhållande till andra.
Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de
har möjlighet att påverka sitt liv och skattar sin hälsa och livskvalitet högt.
Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län
arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförbyggande genom regional utveckling och
hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och andra aktörer som
kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver
vi ett aktivt folkhälsoarbete.
God vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland
de bästa i landet både vad gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av
arbetssätt och vårdformer.
Bra stöd ges till egenvård.
Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens.
Den är säker, jämlik och personcentrerad.
9
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Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling
på rätt vårdnivå samtidigt som ständig förbättring sker.
Regional utveckling
Region Jönköpings län är landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt
genom bra miljö, goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och
utveckling gör oss till attraktiv region.
Näringslivet har goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är
rikt.
Medarbetare
Region Jönköpings län är en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Våra
medarbetare har viktiga arbeten i välfärden, med meningsfulla och utvecklande
arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och
forskning är kännetecken för våra chefer och medarbetare.
Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga
resursinsats, ska skapa för invånarna.
Den innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en
rimlig relation mellan effekt och kostnader. I enlighet med riksdagens beslut om
en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården som riksdagen har beslutat.
Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam
systemförståelse viktiga utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå
bästa möjliga resultat
För att utveckla vår verksamhet involverar och lär vi av dem vi är till för.
Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt
stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet.
Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och
energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet.
För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt
resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras med egna medel.
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2 Planeringsförutsättningar och
regiongemensamma inriktningar
Perspektiv: Medborgare och kund
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen om Ett bra
liv i en attraktiv region samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för
sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska
erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade skillnader ska
utjämnas. Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som
analyseras och vid eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder.
Systemmätetalen för 2017 kommer, i de fall de är individbaserade, att redovisas
könsuppdelade. I program för Hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för
mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och sedan tidigare
finns en handlingsplan för funktionshinderpolitiken.
Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla
delar i Region Jönköpings län. Vi har ett ansvar att skapa bra förutsättningar för
våra barn och unga så att de får ett framtida bra liv, och vi har också ansvar att
lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga. Vårt län
ska vara den bästa platsen att växa upp på. Därför arbetar Region Jönköpings län
efter FN:s barnkonvention. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att
barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt,
ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och
utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen från 2016 har
speciellt fokus





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

Genom ett årligt Barnbokslut kan alla verksamheter ges möjlighet att på ett
övergripande sätt redovisa barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. Syftet är
att barnsäkra Region Jönköpings län.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen som
omfattar 13 kommuner. Den 31 december 2016 hade länet 352 735 invånare – en
ökning med 4 898 invånare jämfört med 2015. Under 2016 ökade befolkningen i
länets samtliga kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat
med 14 839 personer. Befolkningen i den norra länsdelen har ökat med 7 942
1
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invånare, den östra länsdelen med 4 616 personer och den södra länsdelen har
ökat sin befolkning med 2 281 invånare under samma period.
Fördelningen mellan kvinnor (49,6 procent) och män (50,4 procent) är i stort sett
lika i länet. Andelen kvinnor är något lägre och andelen män något högre i
Jönköpings län jämfört med riket. Den förväntade medellivslängden är något
högre i länet än i riket för både kvinnor och män. Högst förväntad medellivslängd
har kvinnor i Mullsjö kommun (85,5 år) och lägst medellivslängd har män i
Sävsjö kommun (79,7 år). Andel barn under fem år är densamma i länet och riket,
medan andelen 65 år och äldre är högre i länet.
Av länets befolkning har 21,1 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt
inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket är 23,2
procent. Spridningen i länet är relativt stor. Habo har lägst andel invånare med
utländsk bakgrund (8,6 procent) och Gnosjö högst andel (31,8 procent).
I befolkningsgruppen 20–64 år har 14,3 procent av länets befolkning kort
utbildning, dvs. högst grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 12,2
procent. Spridningen är stor i länet – den norra länsdelen har lägst andel med kort
utbildning och södra länsdelen högst.
Kvinnor: Länet 11,5%, Riket 10,3%
Män: Länet 17,0%, Riket 14,1%
Totalt: Länet 14,3%, Riket 12,2%
Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet
(5,0 procent i aug 2017) än i riket (5,8 procent) i åldersgruppen 16–64 år. Nässjö
kommun har högst arbetslöshet och Habo kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten
är också något lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är siffran 5,9 procent i
länet och 6,3 procent i riket (aug 2017). Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö
kommun och lägst har Habo kommun.
16-64 år
Kvinnor: Länet 5,0%, Riket 5,5%, Högst i länet – Nässjö 7,6%, Lägst i länet –
Habo 2,1%
Män: Länet 5,2%, Riket 6,2%, Högst i länet – Nässjö 8,1%, Lägst i länet – Habo
2,1%
Totalt: Länet 5,0%, Riket 5,8%
18-24 år
Kvinnor: Länet 4,9%, Riket 5,2%, Högst i länet – Nässjö 9,0%, Lägst i länet –
Habo 2,2%
Män: Länet 6,7%, Riket 7,5%, Högst i länet – Nässjö 10,3%, Lägst i länet – Habo
3,6%
Totalt: Länet 5,9%, Riket 6,3%
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Figur X: Arbetslöshet - andel av befolkning 16–64 år samt andel av
befolkning 18–24 år
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Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2000-2016 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug
2017.
Prognos över befolkningsutvecklingen

Enligt befolkningsprognosen för Jönköpings län kommer folkmängden under
prognosperioden 2016-2025 att öka med cirka 28 000 personer, från 347 837 år
2015 till knappt 376 000 år 2025. Den största procentuella ökningen kommer att
ske i åldergruppen 0-19 år (16 procent), följt av gruppen 65 år och äldre (11
procent), medan befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) kommer att öka drygt 3
procent.
Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i
länets kommuner behövs kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län
mår generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både män och kvinnor ligger
sedan 15 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom
(främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar
i cancer ökar (Socialstyrelsen).
Barn och ungdomar

Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, det vill säga hushåll med låg inkomst
eller ekonomiskt bistånd, är lägre i Jönköpings län jämfört med riket (10,2
respektive 12,0 procent). Andelen i länet har ökat från 9,3 procent sedan
föregående mätning. För stora barngrupper i förskolan riskerar att påverka barns
hälsa och utveckling. I länet är antal barn per avdelning något lägre än i riket, 15,7
3
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jämfört med 16,7. Antalet i länet har ökat från 15,6 barn per avdelning föregående
mätning. Även personaltätheten är något bättre i länet med 5,0 barn per
årsarbetare jämfört med 5,2 barn i riket. Även här har andelen i länet ökat något
från 4,9 barn per årsarbetare vid föregående mätning.
Utbildning är starkt relaterad till hälsa. Därför är det viktigt att följa andelen
ungdomar som är behöriga till gymnasiestudier. I Jönköpings län var 80 procent
av eleverna som avslutade skolår 9 våren 2017 behöriga till något program i
gymnasiet. Motsvarande siffra för riket var 83 procent.
Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och de elva
målområdena (se sidan X) presenteras lokala hälsotal. Utgångspunkt tas även i
slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa och vår strategi Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på
riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är hämtade från Statistiska
centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Region Jönköpings läns Folkhälsoenkät
Ung 2011, 2013 och 2015, samt Region Jönköpings läns statistik över övervikt
och fetma samt tandhälsa bland länets barn. Diagram för länets kommuner, olika
åldersgrupper, kön och socioekonomiska grupper åskådliggör hälsoläget och
utvecklingen i länet, se bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län”. Statistik som ligger
till grund för alla diagram finns också i bilagan. I texten nedan ligger fokus på
socioekonomiska skillnader i hälsa.
Socioekonomiska skillnader i hälsa i Jönköpings län

Trots att hälsan generellt har blivit bättre har skillnader mellan olika
socioekonomiska grupper inte minskat utan tvärtom ökat sedan mitten på 1980talet (Folkhälsorapport 2017). Spindeldiagrammen nedan åskådliggör skillnader i
hälsa och levnadsvanor mellan grupper med olika födelseländer respektive
sysselsättning i Jönköpings län. Observera att skillnaderna som redovisas inte kan
tolkas som orsakssamband.
Skillnader i hälsa utifrån födelseland

Födelseland har indelats i tre grupper; födda i Sverige, födda i övriga Europa,
födda i övriga världen. Ungdomar kategoriseras som utlandsfödd om man själv
eller båda föräldrarna är födda i ett annat land.
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Figur X. Hälsotal utifrån födelseland.
Så här läser du figuren: Den grå ringen visar genomsnittet för personer födda i
Sverige (=värde 1). Ligger övriga punkter utanför den är värdet sämre jämfört
med genomsnittet, ligger den innanför är värdet bättre. Siffran på den linje som
gruppen hamnar anger hur många gånger sämre gruppen är jämfört med
genomsnittet för personer födda i Sverige. Innanför hur mycket bättre (då tar man
1 – det värde som linjen anger).
Andelen med bra eller mycket bra självskattat allmänt hälsotillstånd är betydligt
högre bland vuxna födda i Sverige (78 procent) jämfört med födda i övriga
Europa (68 procent) respektive födda utanför Europa (64 procent). Bland
ungdomar i skolår 9 ses inte samma tydliga mönster, där mellan 81 och 83 procent
rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.
Den psykiska ohälsan har ökat under senare år och framför allt har ökningen
bland unga kvinnor uppmärksammats. Det tycks dock endast finns mindre
skillnader mellan ungdomarna med olika födelseländer. Andelen som känner sig
stressade mer än en gång i veckan varierar mellan 51 och 55 procent och andelen
som känt sig nere en gång i veckan eller oftare varierar mellan 30 och 37 procent.
Generellt ses en trend över tid endast i gruppen ungdomar med svensk bakgrund,
dvs. de som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige.
Andelen som rapporterar psykosomatiska besvär har ökat något i den gruppen.
Med psykosomatiska besvär avses huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, om man
känt sig nere, varit irriterade eller på dåligt humör, känt sig nervös, känt sig
stressad och haft svårt att somna.
5
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Figur Z. Andel ungdomar i skolår 9 som har minst två psykosomatiska symptom
mer än en gång i veckan fördelat på svensk och utländsk bakgrund.
Bland vuxna finns däremot större skillnader i psykisk hälsa mellan grupperna.
Andelen som rapporterar besvär av ängslan oro eller ångest är 27 procent bland
dem födda i Sverige, 36 procent bland dem födda i övriga Europa och 41 procent
bland dem födda i övriga världen.
När det gäller rökning finns en minskande trend i alla grupper, där lägst andel
rökare finns bland ungdomar med bakgrund utanför Europa (7 procent), följt av
ungdomar med svensk bakgrund (9 procent) och med härkomst i övriga Europa
(10 procent) år 2015. För alkoholkonsumtion ser mönstret lite annorlunda ut då
ungdomar med bakgrund utanför Europa i lägre utsträckning har druckit alkohol
de senaste 12 månaderna, 22 procent jämfört med 29 och 30 procent i övriga
grupper. Dock ökade andelen något mellan de två senaste mätningarna.
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Skillnader i hälsa utifrån sysselsättning

Figur X. Hälsotal utifrån sysselsättning

Andelen som rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd skiljer sig
avsevärt mellan vuxna som arbetar, är arbetslösa respektive sjukskrivna. Att
betydligt färre i gruppen sjukskrivna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som
bra/mycket bra (21 procent) är inte förvånande, men det gör även en betydligt
lägre andel i gruppen arbetslösa (58 procent) jämfört med gruppen som arbetar
(82 procent). Det finns skillnader också mellan ungdomar vilkas föräldrar arbetar,
är arbetslösa eller sjukskrivna. Ungdomar som har två arbetande föräldrar
rapporterar i högre utsträckning bättre allmän hälsa, 83 procent jämfört med 71
procent av ungdomar med minst en arbetslös förälder och 66 procent av dem som
har minst en sjukskriven förälder. Andelen ungdomar som mår bra eller mycket
bra har sjunkit i alla grupper över tid och något mer bland ungdomar som har
minst en arbetslös eller sjukskriven förälder.
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Figur X. Andel ungdomar i skolår 9 som mår bra eller mycket bra fördelat på
föräldrarnas sysselsättning och år.
Vuxna som arbetar och ungdomar med två arbetande föräldrar rapporterar också
bättre levnadsvanor och psykosomatisk hälsa än övriga grupper. Det är mindre
vanligt att man röker i skolår 9 om man har två arbetande föräldrar (8 procent) än
om man har minst en arbetslös (16 procent) eller sjukskriven förälder (14
procent). Det har skett en minskning över tid i andel som röker och skillnaderna
mellan grupperna har minskat. När det gäller alkoholkonsumtion har andelen som
druckit alkohol de senaste 12 månaderna minskat över tid. Det är en högre andel
bland ungdomar med minst en sjukskriven förälder som svarar att de har druckit
alkohol de senaste 12 månader (36 procent) jämfört med övriga grupper (29
procent). När det gäller den psykosomatiska hälsan har andelen ungdomar som
rapporterar sådana besvär ökat något över tid. Ökningen har skett i alla grupper,
men mest bland ungdomar som har minst en sjukskriven förälder.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med
lägsta möjliga resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och
utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt.
För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur
systemet fungerar.
Bilden Region Jönköpings län som system (Figur X på sidan X) visar sambandet
mellan de olika delarna i systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt
möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna.
Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och
prioriteringar. Nertill finns processer som behövs för att utveckla och stödja
verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar;
8
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verksamheter kan anses höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma
inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet är utveckling och förbättring
av arbetssätt, genom ständiga förbättringar. Att kunna arbeta med ständiga
förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer och tydliga mål.
Så snart en process och är känd av medarbetarna och har ett visualiserat
måltillstånd finns möjligheter att göra den allt bättre med hjälp av ständiga
förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av upprepade PGSA-cykler
(planera, göra, studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer man allt
närmare målet.
Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen
ovan, desto snabbare når man målet och därmed visionen.
Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i länet. För
bästa möjliga resultat krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder
till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och förbättra för såväl externa som
interna kunder som processen är till för.
För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över
organisatoriska gränser. En process spänner många gånger över flera
organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör
PGSA-cyklerna. En förbättring som genomförts på ett ställe i länet har inte nått
sin fulla potential förrän den också genomförts på andra ställen i länet där samma
arbete utförs. Modeller för länsövergripande processförbättring är en
nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med omvärlden vad gäller
kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.
Inriktning för stöd- och serviceverksamheter
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region Jönköpings läns samlade
verksamhet är olika typer av stöd- och servicefunktioner:











Upphandling samt utrustningsprojektering
Materialförsörjning
Läkemedelsförsörjning
Transporter
Administrativ service
Information och kommunikation
Hjälpmedelsservice
IT
Vårdnära service
Lokaler
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Medicinteknisk service
Miljö
Säkerhet
Sjukvårdsrådgivning
Kontaktcenter.

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras
behov och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. För att skapa
utrymme för utveckling av välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd med
sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering. Serviceverksamheterna
behöver kunna möta nya kundförväntningar och nya organisationsstrukturer på ett
likartat sätt. Viktiga utvecklingsområden är mer likartade processer, likartade
servicekoncept, likartad prissättning samt kostnads- och prestationsredovisning.
Benchmarking ska göras för att tillsammans med andra förbättra kvalitet och
kostnadseffektivitet.
Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att
verksamheterna ska fungera. Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av
sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas
över till servicepersonal för rätt använd kompetens. Exempel på detta är
patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt
patienttransporter.
Pilotprojekt och studier av vårdnära service visar att det finns flera fördelar, de
fem viktigaste är:






Frigöra tid för vården
Bättre möjligheter att rekrytera rätt personal
Ökad patientnöjdhet
Förbättrad lokalvård
Ökad status för vård- och serviceyrket

Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter behöver och vill veta. Vår
förmåga att kommunicera är avgörande för att vi ska kunna nå Region Jönköpings
läns strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.
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Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation och i
dialogen med våra målgrupper måste vi hela tiden säkerställa att deras behov styr
valet av innehåll, kanal och kontaktyta.
Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om Region Jönköpings läns
verksamhet och ge möjligheter till insyn och delaktighet.
Medarbetarna ska uppleva att cheferna är kommunikativa; att de engagerar och
involverar medarbetarna och att de får rätt information i rätt tid genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig trygga med. Alla medarbetare har ett
eget ansvar att söka upp och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och underlätta för andra att göra ett bra
jobb.
Såväl invånare som medarbetare ska ha ett högt förtroende för varumärket Region
Jönköpings län.
Digitalisering

Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla
enkla och användbara tjänster är avgörande för att kunna möta de förväntningar
som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och moderna
arbetssätt och på servicenivåer.
Informationssäkerhet och IT
Digitalisering kräver stöd i form av funktionella och effektiva IT-lösningar. Vi
strävar alltid efter nationell och regional samverkan för att nå standardiserade
arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare administration och för att hushålla
med våra resurser. Gemensamma satsningar kan aktualiseras under planperioden.
Region Jönköpings län arbetar systematiskt med informationssäkerhet för att
skydda informationen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är också viktigt
för förtroendet bland invånare och patienter. Från maj 2018 gäller EU:s nya
dataskyddsförordning (GDPR), vilket ställer nya och högre krav på
informationssäkerheten. IT-infrastruktur är den stabila grund som behövs för att
informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och säkert sätt.
Med en gemensam nationell IT-infrastruktur underlättas integrationen mellan
system och tjänster. Det gör det enklare att utbyta information mellan olika
aktörer och system samt mellan patient och vårdgivare. Målet är att invånaren ska
få en bättre och mer sammanhållen vård oavsett vem som utför vården och att
aktörer som organisationer och företag ska kunna kommunicera med Region
Jönköpings län på ett effektivt sätt samtidigt som medarbetarna ska ha säkra och
arbetsbesparande verktyg.
Risk och säkerhet
Region Jönköpings risk- och säkerhetsarbete utvecklas kontinuerligt under
planperioden.
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Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings Län.
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov. Upphandlade
varor och tjänster inklusive kollektivtrafik står för en stor del av Region
Jönköpings läns kostnader. Upphandlingar berör ofta välfärdens kärna och är ett
viktigt verktyg som politiskt styrmedel och för att hushålla med gemensamma
medel. Det Region Jönköpings län upphandlar med skattemedel ska självklart
omfattas av starka krav på social hänsyn och schyssta villkor där målet är fler jobb
i länet, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och innovationer. Region
Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett
helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och
material tas tillvara.
Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst
på landsbygden, samt den idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings
län avtal när det är relevant. Vi vill värna de anställdas rättigheter vid
upphandling. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal
i upphandlad verksamhet. Villkor i enlighet med kollektivavtal samt
grundlagsskyddad rätt till yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd ska
gälla all personal, även i upphandlad verksamhet. Kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för all verksamhet som Region
Jönköpings län ansvarar för och upphandlar. Kravet gäller i alla led, även
underentreprenörer. Krav på personalövertagande och sysselsättningskrav ska
finnas med i de upphandlingar där det är relevant.
Region Jönköpings läns policy för upphandling av varor och tjänster slår fast en
upphandlingsstrategi som baseras på:
 Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
 Effektiva inköp
 En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
 En rättssäker offentlig upphandling
 En upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
 En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för
verksamhetens effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta
pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till intentionerna i Region Jönköpings
läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av
inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska
arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska
stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas.
Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna
ska ge så stora effekter som möjligt. För att säkra utvecklingen genomförs
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benchmarking. Under planperioden ska några områden definieras där
innovationsvänlig upphandling ska främjas. Upphandling skapar förutsättningar,
beteende skapar resultat och för att säkerställa ett beteende som frigör pengar till
verksamheterna så är målet inom Region Jönköpings län för 2018 att mer än 90
procent av alla inköp ska göras utifrån tecknade avtal.
Strategiskt mål: Hållbar och kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor: Rätt beteende
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Avtalstrohet inköp

Underlag från
inköpsavdelning

>90 % av alla inköp

Resultat 2015

Resultat 2016
94 % av alla inköp

93 % av alla inköp

Lokalförsörjning

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en
förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt. Hög
nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta.
Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta
verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra
landsting/regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för
vårdens arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges
Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssamverkan och
vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera
byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla
och att satsningen på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i
program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhusklimatet är en
viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad.
I Program för hållbar utveckling har redovisats behov av energisparåtgärder samt
åtgärder för att öka andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen utvidgas med
30 miljoner kronor under 2017–2020 för att även inrymma projekt med byte till
förnyelsebara energikällor, till exempel solceller.
Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka den
fastighetstekniska och installationstekniska säkerheten. Under 2018 och
kommande år sker flera större fastighetsinvesteringar inom de tre akutsjukhusen i
syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en fortsatt god vård.
Kommunal utveckling

I och med regionbildningen bestämde länets kommuner att deras gemensamma
arbete med Kommunal utveckling blir en del i Region Jönköpings läns
verksamhet. Verksamheten finansieras av kommunerna och via externa
projektmedel.
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Hållbar utveckling
Klimat och miljö
Världen står inför gigantiska utmaningar. Vi lever i en pågående klimatförändring
med smältande isar och glaciärer och en högre frekvens av extrema
väderhändelser. Vi har ett globalt hot om brist på livsmedel. Kemikalier gör oss
sjuka och gifter förstör våra vatten. Vår generation har ett historiskt ansvar för att
bromsa klimatförändringen och stoppa miljöförstöringen. Det övergripande syftet
med vår miljöpolitik är att överlämna ett samhälle till nästa generation, där de
stora miljöproblemen är lösta.
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Miljö- och klimatfrågor ska prägla verksamheten

Region Jönköpings län är en viktig aktör i klimatomställningen och bör ha en
ledande roll i miljöarbetet. Miljö- och klimatfrågorna ska prägla alla
politikområden. Region Jönköpings län ska driva en aktiv och kraftfull
klimatpolitik, som också är en politik för framtidens jobb.
Minimera arealen hårdgjorda ytor

Den pågående klimatförändringen medför nya utmaningar som samhället måste
rusta sig för. På grund av klimatförändringen kommer bland annat frekvensen av
intensiv nederbörd/skyfall bli högre. För att minska översvämningsrisken är det
viktigt att minimera arealen hårdgjorda ytor vid planering av byggnation och
infrastruktur.
Plusenergilän år 2050

Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. Region
Jönköpings län bör därför bli en alltmer aktiv energiproducent. Solenergi har stor
potential i framtidens energiproduktion. Klimatrådet i Jönköpings län har nyligen
utmanat länets invånare och företag i en match om vem som installerar mest
solceller under ett år. Sålunda är tillfället gyllene för Region Jönköpings län att ta
på sig ledartröjan vad gäller satsning på solenergi. Finansiering sker ur
hållbarhetsprogrammet tillsammans med statliga bidrag.
Fossila bränslen fasas ut

En stor utmaning för regionen är den kraftigt fossilberoende transportsektorn. Om
regionen ska nå det nationella målet att ställa om till en fossilfri fordonsflotta till
2030 måste takten ökas. Fler fordon med biogasdrift och eldrift behöver tas i bruk,
och cykling än mer främjas. Ett resurseffektivt nyttjande av miljöfordon är
inrättandet av elbilspooler på våra sjukhus och vårdcentraler. Dessa fordon kan
användas av personal dagtid och hyras ut till allmänheten kvällstid och helger.
Inte minst för mindre kommuner kan detta vara ett värdefullt komplement till
kollektivtrafiken. Biogas är en viktig hörnpelare i den hållbara
drivmedelsförsörjningen till den framtida fordonsflottan. Biogasproduktion är en
komplex verksamhet som kräver stora investeringar, kontinuerlig råvarutillförsel
och stabil efterfrågan. God samverkan mellan regionen, kommunerna och övriga
inblandade aktörer är av yttersta vikt. Region Jönköpings län är inte bara en stor
verksamhetsaktör, utan är också förvaltare av ett betydande finanskapital. Genom
placering av värdepapper och val av investeringar har Region Jönköpings län
ytterligare möjlighet att bidra till omställning till ett hållbart och fossilfritt
samhälle, en möjlighet som naturligtvis bör utnyttjas.
Öka antalet resfria möten

Ny teknik erbjuder nya sätt att mötas, vilket innebära stora besparingar vad gäller
såväl medarbetares tid som organisationens ekonomi och minskad miljö- och
klimatbelastning. Alla medarbetare bör bli förtrogna med hur virtuella möten
anordnas och genomförs. Det rör sig om olika typer av distansmöten i realtid med
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teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser. Vi
ser en stor potential att öka denna typ av möten.
Uppföljning av hållbarhetsprogrammet

Region Jönköpings län har under det gångna året antagit ett ambitiöst
hållbarhetsprogram. Det är förstås mycket viktigt att detta följs upp. I vissa
avseenden ligger Region Jönköpings län för närvarande bra till vad gäller
måluppfyllelse, men när det gäller att nå målen för exempelvis andelen ekologisk
mat och ökning av andel byggmaterial med hög miljöklassning finns utmaningar.
Ta ansvar för vårt dricksvatten

Ett särskilt stort ansvar har regionen för att värna vårt dricksvatten, vårt viktigaste
livsmedel. Vi ska motverka en etablering av gruva i Norra Kärr, liksom
gasutvinning (fracking) och militära skjutövningar i/över Vättern för att skydda
och trygga vår dricksvattenförsörjning. Ett annat reellt hot mot vårt grundvatten
och våra vattendrag är kemikalier och läkemedelsrester, när de passerat vår kropp.
Användning och spridning av produkter, kemikalier och läkemedel bidrar till
negativa miljö- och hälsoeffekter. Det är viktigt att Region Jönköpings län ligger i
framkant inom det miljömedicinska området och att försiktighetsprincipen ska
gälla för att minimera negativ miljöpåverkan. Barn är särskilt känsliga för många
miljögifter, därför måste de produkter och de miljöer barn vistas i värnas särskilt.
Plast framställs som regel från oljeprodukter och innehåller ofta olika skadliga
kemiska ämnen som kan läcka ut, exempelvis mikroplaster och ftalater som är
hormonstörande. När plaster hamnar i naturen tar det extremt lång tid innan de
bryts ned. I en aktuell världsomspännande studie påträffades mikroplast i 83
procent av alla prover från dricksvatten. Att minska plastanvändningen är centralt
och här bör Region Jönköpings län vara en förebild. Tillsammans med
programmet för hållbar utveckling är följande områden viktiga.
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande
och jämlik med barnens bästa i centrum. En hållbar utveckling innebär en
utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina.
Arbetet med hållbar utveckling styrs av Program för hållbar utveckling 2017–
2020. Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt
hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv i en attraktiv region.
Programmet har som mål att Region Jönköpings län till 2020 ska ha tagit
betydande steg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med en hållbar
utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utvecklats och kunskap tagits fram så
att åtgärder vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. För
investeringar kopplade till programmet avsätts 30 miljoner kronor för perioden
2017-2020.

16

BUDGET
RJL 2017/83

Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de
nationella miljökvalitetsmålen nås samt verkar för skydd av ändliga resurser som
åkermark och grundvatten. Vi arbetar aktivt för att skydda Vättern som
dricksvattentäckt och naturområde och motsätter oss därmed gasborrning och
gruvbrytning samt försvarsmaktens övningar i området.
Program för hållbar utveckling 2017–2020 omfattar fyra framgångsfaktorer:
 Vi är klimatsmarta
 Vi använder våra resurser klokt
 Vi är socialt hållbara
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria,
har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar
vårt ansvar för att jorden ska nå det internationella målet med en
temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Men oavsett om målet på 1,5 grader
kommer att uppnås eller inte, måste vi klimatanpassa vår verksamhet och minska
vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig koppling mellan ökad medeltemperatur på
jorden och negativa sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att vi arbetar med
klimatfrågor även ur ett socialt perspektiv.
Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp kol, olja och naturgas från
berggrunden och då bryter då mot hållbarhetsprincipen om att inte systematiskt
öka förekomsten av ämnen från berggrunden.
Den klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till kommer från många
olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till exempel arbetspendling, vår
energianvändning, kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har vi
påverkan från vår materialanvändning av till exempel engångsmaterial, livsmedel,
jordbruk och varutransporter.
Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om värmeslag och
nya sjukdomar behöver öka, att vi klarar problem med dricksvattenförsörjningen
och att våra sjukhusområden och övriga områden kan hantera mycket häftiga så
kallade hundraårsregn som bedöms öka.
Mål år 2020
1. Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i Region
Jönköpings läns verksamheter ska öka under programperioden.
2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet.
Klimatpåverkan från våra egna transporter ska minska.
Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt
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Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar
resurser från kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi
när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria
från farliga ämnen.
Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart
sätt. Med resurser menas både ekonomiska resurser såväl som naturens resurser.
Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi ska använda icke
förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande
generationer också kan använda dem.
Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen
från samhällets produktion eller systematisk undanträngning av naturen med
fysiska metoder. Resursanvändningen ska inte bryta mot dessa villkor.
Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra
verksamheter. Väl använda resurser inom vår verksamhet ger en minskad
miljöpåverkan, god ekonomi och ökad nytta för våra uppdragsgivare.
Mål 2020
1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut samt ha fokuserat på
livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar.
2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bidra till ett hållbart
samhälle.
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, ska främja ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning
av verksamheten.
1. Vårt matsvinn ska minska med 10 procent jämfört med 20151.
Framgångsfaktor: Vi är socialt hållbara

Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på
ett sådant sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och
på andra håll i världen.
Social hållbarhet är en av de fyra hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald
och tillit i samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande,
kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga rättigheter,
likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, möjlighet att engagera
sig i samhället, möjlighet till kompetensutveckling och en mening med att finnas.

1

Matsvinnet är mycket lågt idag, bland de lägsta i Sverige idag vilket betyder att ytterligare
åtgärder krävs inom hela verksamheten, inte bara köken.
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Vår utgångspunkt är att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s Barnkonvention och FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas möjlighet till hälsa genom
vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, regional utveckling genom arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), kompetensutveckling genom våra
folkhögskolor och naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår
kulturverksamhet och genom skäliga arbetsvillkor hos de som tillverkar de varor
och tjänster vi köper in. Allt detta utifrån att människors lika rättigheter och värde
erkänns och respekteras.
Som organisation har vi flera grundläggande värderingar som leder till en hållbar
organisation och hållbar utveckling. Kundorientering medför att vi ska skapa
värde för de som vi finns till för – våra kunder. För att göra detta behöver vi ett
engagerat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här framstår även samverkan
både internt och externt som avgörande för att nå framgång i detta arbete. För att
vara långsiktigt framgångsrik i detta arbete har vi som arbetsgivare en viktig roll i
att skapa de rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, våra medarbetare
och samverkanspartner.
Mål 2020
1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners
och inom organisationen. Det innebär till exempel att vi arbetar med
vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vikänsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av mångfald.
3. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av
likabehandling med samma rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen ska aktivt främja
integration inom ramen för strategier, planer, program och dylikt. Vår
verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
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En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljöoch hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett
framgångsrikt arbete med folkhälsan.
En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är negativ för vår hälsa och för
de naturliga kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om biologisk mångfald
och en miljö som bidrar till en god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre
hållbarhetsperspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska villkor och
miljöhänsyn.
Här finns tre av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt tillföra ämnen
från samhällets produktion, systematisk undanträngning med fysiska metoder och
den sociala hållbarhetsprincipen utifrån hälsa.
Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att
arbeta för en sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi
använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, hur vi transporterar
personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet,
till exempel läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier.
Mål 2020
1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från
kemikalier i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja ekologiska livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga
livsmedelskrav. I andra hand ska vi välja livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje
hand ska vi välja ekologiska livsmedel.
3. Vi ska genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuda
hälsosamma val i våra restauranger och caféer.
4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om
läkemedelsanvändning i vår organisation ska vara god när det gäller
hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet det
används och där läkemedel produceras.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och
ständiga förbättringar i service och processer. Innovationer och nya arbetssätt
växer fram genom att många är motiverade för, och engagerade i, ett ständigt
pågående utvecklingsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges
förutsättningar att bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin kompetens.
Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån
behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför
engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina
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verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och
sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer uppmärksammas särskilt.
Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt viktigare delar i
utvecklingsarbetet.
Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att
erfarenheter från olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela
organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet arbetar vi med
kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:





Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
Förbättring går på bredden och djupet.
Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare.
Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på
Region Jönköpings läns tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att




behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet
förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Kraftsamling
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka
och förnya verksamheten för att nå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre
kostnader.
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Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade
områden i hela verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika
specialistområden för att skapa en jämlik vård. Arbetet leder till vissa strukturella
ändringar som nivåstrukturering eller minskning av vårdplatser i de fall där
vården, i bättre form, kan ges i det egna hemmet. Utgångspunkten för arbetet är
folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på att minska
”slöseri” och nya arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av
nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård liksom Rätt använd kompetens (RAK)
och digitalisering är viktiga delar i planerna.
Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av den
demografiska utvecklingen under kommande år samt att kostnaderna överstiger
budgeten. Vår nettokostnad ligger dock på riksgenomsnittet jämfört med andra
landsting och regioner. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde
för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa,
bättre vård och lägre kostnader.
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Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både
ur ett verksamhetsperspektiv (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet)
och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering).
Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås
med lägsta möjliga resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika
verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering
som genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en
hög produktivitet. Se figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet.
Figur X: Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
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Finansiellt mål
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats
genom ett långsiktigt ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom framförallt
hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att ställa krav på finansiering
och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt
investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. I
enlighet med regeringens budget för 2019-2020 kommer de generella
statsbidragen att höjas. För att säkerställa en hälso- och sjukvård med god
tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av välfärdens
verksamheter.
Använd placerade medel

Region Jönköpings län behöver ta fram en samlad plan för investeringarna vid
länets tre sjukhus som är tydligt kopplad till hälso- och sjukvårdens framtida
utveckling. Det är inte realistiskt, rimligt eller möjligt att klara av kommande
investeringarna enbart genom resultat och avskrivningar. Det kommer i så fall att
innebära kraftiga besparingar och neddragningar i hälso- och sjukvården. En
investeringsnivå som den vi ser de närmaste åren är inte långsiktigt hållbar utan
kräver en stark kostnadskontroll för att investeringarna inte får en undanträngande
effekt på verksamheten i sjukvården. För att under en begränsad tid klara av en
högre investeringstakt ser vi att Region Jönköpings län, under kommande
planperiod, behöver ta en del av rörelsekapitalet i anspråk. Region Jönköpings län
ska därför använda en del av de placerade medlen, 200 miljoner kronor per år de
närmaste tre åren, för att möta en högre investeringsnivå.
Investeringsgenomförande på 85 procent

Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget
och flerårsplan. Med tanke på rådande högkonjunktur och att mycket byggnation
är på gång i samhället i stort gör vi bedömningen om en realisering av
investeringar till 85 procent av sammanlagd investeringsnivå för 2018.
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska
finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region
Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom
skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska
vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan
klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen,
investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar
för.
Pensionsskuld
Den 31 december 2016 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 8,5
miljarder kronor. Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL,
KAP-KL och AKAP-KL. Avkastningen på de samlade finansiella tillgångarna på
6,2 miljarder kronor täcker inte hela kostnaden för att värdesäkra
pensionsåtagandet vilket innebär en årlig finansiell kostnad.
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Kostnaden gällande den förmånsbestämda ålderspensionen väntas öka de närmsta
åren för många kommuner och landsting. Ökningen beror främst på:
•

•

Riksdagens beslut om förändrat beräkningssätt för inkomstbasbelopp från
och med 2017 vilket innebär att den allmänna pensionen från staten
sjunker och kostnaderna för sektorns förmånsbestämda ålderspension ökar
i motsvarande mån.
Löneökningar på grupper som har lön strax under eller över 7,5
inkomstbasbelopp (cirka 37 000 kr/mån) gör att flera får del av den
förmånsbestämda pensionen.

Kostnaden för den förmånsbaserade pensionen kommer att variera mellan åren
under planperioden beroende på att inkomstbasbeloppets ökning är olika.
Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas
behov beror i huvudsak på
•
•
•
•
•

befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket
samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag
statens transfereringar
avgiftsnivåer
skattesats.

Befolkningsutveckling i länet

Befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på tjänster. Den har
också betydelse för intäkterna, eftersom bidrag från systemet för
kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantal. Den 31 december 2016
hade länet Den 31 december 2016 hade länet 352 735 invånare – en ökning med 4
898 invånare jämfört med 2015. Under 2016 ökade befolkningen i länets samtliga
kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 14 839
personer eller 4,2 procent. Ökningen i riket under samma period är 5,4 procent.
Det innebär en lägre andel av olika statliga bidrag. Länets invånarantal motsvarar
3,53 procent av Sveriges befolkning.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömning augusti 2017 av samhällsekonomin

Den svenska ekonomin har utvecklats överraskande starkt under första halvan av
2017. Under resten av 2017 väntas utvecklingen för svensk ekonomi dämpas
något. För hela 2017 förväntas en ökning av BNP, kalenderkorrigerat, med 3,3
procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent 2016. För 2018 är
prognosen för BNP en ökning med 2,3 procent.
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och
skatteunderlaget fortsätter att växa i relativt snabb takt 2017 och 2018. Antalet
arbetade timmar beräknas öka med 1,1 procent 2017 och 2018. Det reala
skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och löner) ökar i ungefär
samma takt.
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Från och med 2019 förutsätts den svenska ekonomin återgå till konjunkturell
balans. Det innebär BNP-ökningar på 1,4 procent årligen, vilket är något svagare
än utveckling i genomsnitt under de senaste decennierna. För 2019 och 2020
beräknas antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin inte öka alls.
Tabell X: Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL augusti 2017)
% -förändring

2016

2017

2018

2019

2020

BNP (kalenderkorrigerad)
Sysselsättning – timmar
Timlön (konjunkturlönestatistik)
Konsumentpriser (KPIF-KS)

2,9
1,7
2,4
1,3

3,3
1,1
3,0
2,0

2,3
1,1
3,1
1,7

1,4
0,0
3,4
1,9

1,4
0,0
3,4
2,0

Skatteunderlag

5,0

4,3

4,1

3,6

3,5

Generella statsbidrag och utjämning

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för
kommunalekonomisk utjämning och bidraget avseende läkemedelsförmånen.
Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla sina invånare
likvärdig service oberoende av länsinvånarnas inkomster och andra strukturella
förhållanden.
Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar
•
•
•

inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115
procent)
mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd,
befolkningsförändringar, kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)
regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).

Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till kommuner och landsting, dessa kallas
välfärdsmiljarderna. Dessa fördelas i två delar; en generell del utifrån antal
invånare, en modellberäknad del utifrån antal asylsökande och nyanlända.
Andelen som fördelas i den modellberäknade delen kommer successivt att minska
under perioden 2018–2020, till att allt fördelas generellt utifrån antal invånare från
och med 2021. För Region Jönköpings län innebär det för båda delarna 97
miljoner kronor 2018.
Tabell X: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor)Fel!

Ogiltig

länk.
Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 22 år, är utifrån
finansieringsprincipen kompenserad i regleringsavgiften/bidraget.
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Kostnadsutjämning

För 2018 beräknas Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämningen bli
319 miljoner kronor för gynnsam struktur
Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjämning innebär för hälso- och
sjukvård att våra nettokostnader utifrån strukturella förhållanden förväntas ligga
en halv procent under genomsnittlig kostnad i riket (index 99,5 %).
Tabell: Faktisk nettokostnad per invånare 2016
Riket

Hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel)
varav tandvård (exkl. läkemedel)
Regional utveckling totalt
varav trafik och infrastruktur
Verksamhetens nettokostnad totalt

Region
Jönköpings
län

Region Jönköpings
läns index i
förhållande till riket

25 245

24 633

97,6%

593

666

112,3%

2 931

2 957

100,9%

2 290

2 240

97,8%

28 176

27 590

97,9%

Statsbidrag för läkemedel

Genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag för kostnaden för
läkemedelsförmånerna. Från och med 2017 finns ett treårigt avtal.
Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en behovsmodell som är baserad på
befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling
för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan landstingen, finansieras
solidariskt av landstingen.
Statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna är ett
specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel
beräknas för 2018 uppgå till 960 miljoner kronor.
Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården

Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/
projektbidrag. Följande tabell redovisar vilka riktade statsbidrag som beräknas
för 2018 och som är beaktade som finansiering i flerårsplanekalkylen för 2019–
2020. För de flesta av statsbidragen tecknas så kallade överenskommelser mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och staten där det regleras hur statsbidragen
ska fördelas, användas och hur resultaten av arbetet återrapporteras.
Tabell x Riktade statsbidrag 2017–2020 (miljoner kronor) för hälso- och sjukvård,
beaktade i budget och flerårsplan
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Riktade Statsbidrag 2017 - 2020 (mnkr) beaktade i budget och flerårsplan
inklusive utökningar enligt budgetpropositionen för 2018, 3,5% av regeringens förslag
miljoner kronor

Överenskommelse Prognos Budget
stat/SKL 2017
2018

Hälso- och sjukvård
Jämlik cancervård
Professionsmiljarden
Stöd till riktade insatser inom psykisk ohälsa
Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess
Försäkringsmedicinska utredningar
Kvinnors hälsa, förstärkning primärvården
Kvinnosjukvård, förlossningsvård
Råd och stöd LSS
Tolktjänst
I budget beaktade pågående riktade stb
Föreslagna statsbidrag i budgetprop 2018:
Förlossningsvård/kvinnors hälsa
Psykisk hälsa
Goda arbetsvillkor och arbetssätt
Patientmiljard
Gynekologisk cellprovstagning
Tillgänglighet barnhälsa, info vaccin
Extratjänster (villkorat med 18 st)
Patientnämnder
Barnhälsovård vaccin
Generellt tillskott
Summa kommande statsbidrag
- varav i budget fördelade föreslagna riktade stb *)

Plan
2019

Plan
2020

Ja
Ja
Ja

14,4
33,7
19,4

14,4
33,7
14,1

14,4
33,7
14,1

14,4
33,7
14,1

Ja

41,4

43,0

43,0

43,0

Ja
Ja
Ja

5,0
4,1
23,8
3,3
2,6
147,7

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

4,1
20,2
3,3
2,6
135,4

35,0
19,3
70,0
35,0
4,9
4,8
2,7
0,7
0,2
0,0
172,6
68,6

35,0
36,8
70,0
35,0
4,9
4,8

35,0
36,8
70,0
35,0
4,9
4,8

0,7
0,2
52,5
239,8
121,1

0,7
0,2
105,0
292,3
173,6

204,0

256,5

309,0

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

SUMMA i budget beaktade riktade statsbidrag

*) År 2019 och 2020 har det generella tillskottet beaktats inom ramen för
resultaträkningens post Kommunal utjämning och statsbidrag.
De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en
överenskommelse som tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting. I överenskommelsen regleras vilka insatser landsting och regioner ska
göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas. I
flerårsplanekalkylen ingår samtliga bidrag i finansieringen utifrån förutsättningen
att Region Jönköpings län erhåller fullt bidrag.
Regionskatten

Region Jönköpings läns utdebitering 2017 är 11,26 kronor. Den genomsnittliga
skattesatsen i riket 2017 är 11,42 kronor. Om hänsyn tas till landstingens olika
kostnadsansvar för hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så
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kallade justerade skattesatsen), är skattesatsen 37 öre lägre än genomsnittet för
riket.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten
hålls på en långsiktigt hållbar nivå.
Tabell X Genomförda skatteförändringar sedan 2011
År

Förändring

2015

”Skatteväxling” region med mera

+0,05

11,26

2014

Skatteväxling av färdtjänst

+0,15

11,21

Höjd utdebitering

+0,40

2013

Skatteväxling av hemsjukvård

-0,34

10,66

2012

Skatteväxling av trafik

+0,33

11,00

2011

Skattesats

10,67

Finansiella intäkter/kostnader

De finansiella tillgångarna beräknas vid 2017 års utgång uppgå till 6,3 miljarder.
Årsavkastningen för åren 2017–2020 beräknas uppgå till 4,2 procent vilket
motsvarar cirka 225 miljoner kronor år.
Pensionsskulden vid 2017 års utgång beräknas uppgå till 8,6 miljarder kronor och
beräknas öka till 9,4 miljarder kronor 2020. Kostnad för värdesäkringen på
pensioner beräknas öka från 250 miljoner kronor 2017 till 360 miljoner kronor
2020.
Minskade finansiella intäkter från finansiella tillgångar samtidigt som kostnaderna
för värdesäkring av pensioner ökar innebär att finansnettot kommer att försämras
under planperioden.
Finansiell bedömning 2018–2020
För en långsiktigt och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings län
finansiella målsättning att över tid uppnå ett finansiellt resultat som ger
förutsättning för egenfinansiering av investeringar.
Föreliggande resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av
egenfinansiering av investeringar baseras på följande förutsättningar.



verksamhetens nettokostnad för 2018–2020 är en uppräkning av 2017 års
budget utifrån av SKL bedömd pris- och löneförändring.
skatteintäkter och kommunal utjämning/statsbidrag utifrån SKL:s
bedömning augusti 2017
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utgiftsramar för 2018–2020 har förstärkts med sammantaget 35 miljoner
kronor, utgiftsförändringar redovisas i tabell nedan.

Tabell X: Specificerade utgiftsförändringar 2018-2020 (miljoner kronor)

Förändring jämfört med Budget 2017

2018

2019

2020

1,0
2,0
6,0
3,0
10,0
4,9

1,0
2,0
6,0
3,0
10,0
4,9

1,0
2,0
6,0
3,0
10,0
4,9

Specialiserad somatisk vård
Projekt, asylmedel från 2016

-1,9

-1,9

-1,9

Specialiserad psykiatrisk vård
Tillnyktringsenhet
Projekt, asylmedel från 2016

0,0
-0,3

3,7
-0,3

3,7
-0,3

0,0
2,0
1,0
0,2
2,0

2,0
2,0
0,0
0,2
2,0

2,0
2,0
0,0
0,2
2,0

29,9

34,6

34,6

-2,0
-2,1
7,0
12,0
6,0
2,0
12,0
10,0
-10,0

-2,0
-2,1
7,0
12,0
6,0
2,0
12,0
10,0
-10,0

-2,0
-2,1
7,0
12,0
6,0
2,0
12,0
10,0
-10,0

Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Primärvård
Hälsocafè
Kompetensutveckling palliativmedicin
Mobila närsjukvårdsteam
Utökade öppettider primärvården
Förlossningsvård/kvinnors hälsa
Avgiftsfri gyn cellprovstagning (finansieringsprincipen)

Övrig hälso- och sjukvård
Katastrof- och krisberedskap inkl. TIB
Dagambulans
Förstudie tillsammans med kommunerna om gästhem
Barnvaccin (finansieringsprincipen)
Broddar till pensionärer
Tandvård
Summa Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Gemensamma kostnader
Fiinansiering av broddar från RS oförutsedda
Projekt, asylmedel från 2016
Yrkesskickliga sjuksköterskor för senare utfördelning
Natttjänstgöring ssk och usk för senare utfördelning
Projekt arbetstidsmodeller
Samordning minskad sjukfrånvaro
Förstärkning komp.försörjn & komp.utv
Förstärkning 10 ST-tjänster inriktning psykiatri
- finansieras med minskade hyrläkarkostnader
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Satsning psykologer - PTP och kvalitet
Höjd grundbemanning
Extratjänster för senare utfördelning

5,0
10,0
0,5

5,0
10,0
0,5

5,0
10,0
0,5

Summa Regionstyrelsen

50,4

50,4

50,4

0,7
0,7

0,7
0,7

0,7
0,7

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)
Utbildning
Projekt, asylmedel från 2016
Valideringscheckar näringslivet
Praktikplatser - feriepraktik

-4,0
0,8
2,0

-4,0
0,8
2,0

-4,0
0,8
2,0

Kultur
Projekt, asylmedel från 2016
Länsmuseet

-1,8
0,25

-1,8
0,25

-1,8
0,25

Summa ANA

-2,8

-2,8

-2,8

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)
Trafik
Kollektivtrafik - utbyggnad
Projekt, asylmedel från 2016

25,0
-5,0

25,0
-5,0

25,0
-5,0

Summa TIM

20,0

20,0

20,0

98,3

103,0

103,0

Patientnämnden
Nytt uppdrag patientnämnden (finansieringsprincipen
Summa Patientnämnden

SUMMA
Tabell X: Resultatbedömning – (miljoner kronor)Fel!

Ogiltig länk.

I delårsrapport 2 2017 är prognosen för årets resultat 260 miljoner kronor mot
budgeterade 170 miljoner kronor. Inom hälso- och sjukvården har den
specialiserade somatiska vården sedan 2014 haft ett tydligt uppdrag att anpassa
kostnaden till lagd budgetram. För att lyckas med det har det krävts åtgärder
motsvarande cirka150 miljoner kronor. Stora delar av uppdraget har genomförts.
Obalanser mot budget finns inför 2018 inom den regiondrivna primärvården samt
Länstrafiken. Lagd flerårsplan förutsätter att samtliga områden är i budgetbalans.
Tabell X: Egenfinansiering av investeringar 2015 – 2020 (miljoner kronor)Fel!

Ogiltig länk.
Utifrån bedömningen av resultat, investeringar och därmed egenfinansiering
saknas under perioden utrymme för utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om
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nya investeringar kommer att vara nödvändig. Resultatnivån behöver höjas för
slutet av planperioden för att leva upp till utgångspunkten om långsiktig och
uthållig finansiering.
Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den
demografiska utvecklingen. De åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar
till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som de behov som den
demografiska utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora
utmaningar att klara en verksamhet och ekonomi i balans. Region Jönköpings län
har sedan början av 2000-talet varje år ökat kostnadsmassan utöver pris- och
löneökningar, det vill säga en volymökning.
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att
innebära en mycket stor utmaning för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt
befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 390 000 invånare år
2030, en ökning med nästan 40 000 invånare. Det som kommer att utmana
välfärdssektorn är att de åldersgrupper som ökar mest är de yngre och de äldre.
Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 20-64 år, ökar visserligen
också men inte alls lika mycket.
Staten, kommuner och landsting/regioner påverkas på olika sätt av den
demografiska utvecklingen fram till 2030. För att konkretisera hur Region
Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en
långtidsprognos tagits fram.
I nettokostnadsprognosen ligger befolkningsprognosen som bas, till denna har
lagts dagens verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar
Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en
framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och
konsumeras på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt
genomslag.
Även för prognosen över skatteintäkter och statsbidrag ligger
befolkningsprognosen som bas för hur skatteintäkter med mera utvecklas under
perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts för att
skapa en komplett kalkyl.
Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta
nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska utvecklingen och fortsätta att
öka i volym. Intäkterna kommer inte att utvecklas i den takten att det blir möjligt.
Den andra faktorn som gör att kostnadsutvecklingen i prognosen aldrig kan bli
verklighet, utöver att intäkterna inte kommer att räcka till, är att det inte kommer
att finnas tillgång till så många att anställa i verksamheten.
Det som kommer att behövas är en omställning i verksamheten som gör att
Region Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård
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och regional utveckling till ett större invånarantal med samma totalvolym som
dagens verksamhet har.
Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som kan bidra till
lösningar är sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.
Inriktningen för Region Jönköpings läns verksamhet är att göra en stor
förskjutning från specialiserad vård till primärvård. Arbete med en plan för
framtidens hälso- och sjukvård 2030 pågår.
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Kap 3 Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård
Folkhälsa – sluta hälsoklyftorna inom en generation
För att minska hälsoklyftorna i samhället måste en förståelse finnas för hur
ojämlikhet i hälsa uppkommer. Även om levnadsvanor och sjukvårdsinsatser är
viktiga måste arbetet för en mer jämlik hälsa bedrivas med en betydligt bredare
ansats om hälsoklyftorna ska minskas. Insatser för mer likvärdiga villkor och
möjligheter under de första levnadsåren, i skolan och på arbetsmarknaden är
viktiga för att uppnå en mer jämlik hälsa. Individer har ansvar för sina handlingar
och val, men dessa handlingar och val görs inom ramen för det handlingsutrymme
som deras sociala och ekonomiska situation medför. Det offentliga har därför ett
ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar för individers handlingar och val,
och därmed skapa så goda förutsättningar som möjligt för mer jämlika utfall.
Detta inkluderar åtgärder inom till exempel förskola, grundskola, hälso- och
sjukvård med mera. Regeringen väntas införa ett särskilt vaccinationsprogram för
äldre och andra riskgrupper. IT-spåret är en unik och värdefull utbildning för
personer med Aspbergers syndrom. Grön rehabilitering och kulturunderstödd
rehabilitering är viktiga verksamheter inom rehabiliteringen, vars finansiering
måste säkras. Region Jönköpings län ska verka för en god folkhälsa för alla
invånare.
De mest sjuka och äldre

De mest sjuka och äldre är en utsatt grupp med stora vårdbehov och ofta med en
komplicerad sjukdomsbild. Sjukvårdens vanliga uppdelning med fokus på olika
organsystem är för denna grupp inte relevant. I stället krävs en helhetssyn och ett
multiprofessionellt omhändertagande. Primärvården har en nyckelposition när det
gäller gruppen multisjuka och äldre. Här behöver primärvården såväl utökade
resurser som hjälp och möjlighet att utveckla nya arbetssätt för att kunna ta hand
om denna patientgrupp på ett adekvat sätt. Det finns en mindre grupp av
multisjuka äldre med särskilt stora behov. För att förebygga täta
sjukhusinläggningar i denna grupp behövs bland annat mobila närsjukvårdsteam
med helhetsinriktat arbetssätt som möter behoven hos dessa äldre. Detta arbetssätt
leder till att patienterna blir mer trygga och behovet av sjukhusinläggningar
minskar.
Målsättning bör vara att multisjuka äldre men även andra inte i onödan vistas på
sjukhus. Samverkan med kommunen för att undvika onödiga vårddygn på sjukhus
är en viktig del för den färdigbehandlade patienten. Samtidigt är vi allt fler som
blir allt äldre, och allt fler tillstånd kan numera behandlas av sjukvården. Vilket
som är rätt antal vårdplatser i framtidens vård är svårt att veta. Dimensionering av
vårdplatser. När vårdplatserna minskas måste detta ske klokt och successivt, med
noggrann utvärdering av hur patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi påverkas.
Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre.
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Bra folkhälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet,
genom att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbetet
bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets kommuner,
myndigheter, organisationer och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälsooch sjukvård som regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till
arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder
mycket för befolkningens hälsa.
Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar
del i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och den psykiska hälsan
ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på personen.
Patienterna ska få behovsanpassat stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor.
Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa på kommunnivå
används som prioriteringsgrund för kommunsamverkan. Ansvaret för insatserna
är fördelat mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Verksamheterna inom
såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling bidrar.
Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län och länets
kommuner. Handlingsplanen omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025
och nio handlingsområden med prioriterade aktiviteter som revideras vart annat
år:
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Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning
Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
5. Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är
viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga
fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket för hälsan. Förebyggande insatser ska
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och
behandling. Frågor om levnadsvanor och den psykiska hälsan ska ingå naturligt i
varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på personen. Patienterna ska få mer stöd
att ändra ohälsosamma levnadsvanor.
God hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården ska vara
 personcentrerad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens
specifika behov, förväntningar och värderingar
 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på
de vårdinsatser som hen har behov av
 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla utifrån
behov
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården bygger på vetenskap och
beprövad erfarenhet
 säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
Den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård finns
tillgängliga
 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå
uppsatta mål. Detta innebär att vården, baserad på tillståndets
svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med
kostnadseffektiva åtgärder.
Primärvård

Primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att huvuddelen av
invånarnas behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i primärvården.
Primärvården omfattar vårdcentraler, barnhälsovård, kvinnohälsovård, barn- och
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ungdomshälsan samt ungdomsmottagningar. Arbete med en plan för framtidens
hälso- och sjukvård 2030 pågår.
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när
invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.
Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team,
består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik,
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning.
Vårdcentralens uppgift är att
 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos dem
som vänder sig till vårdcentralen
 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal
 identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt med invånarna som valt
vårdcentralen i syfte att stärka invånarnas förmåga att i högre utsträckning
själva kunna påverka och hantera sin hälsa.
 ha en ledande roll som vårdsamordnare av invånarnas vårdbehov
 aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har
behov av annan kompetens än den vårdcentralen kan erbjuda
 erbjuda fast vårdkontakt och organisera verksamheten så att de mest sjuka
invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller
framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov,
kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning.
 särskilt fokus är på psykisk ohälsa eftersom det är den diagnos som ökar
mest bland sjukskrivna personer
Patientlagen ger invånarna möjlighet att välja vårdcentral fritt i hela landet. 25
procent av länets invånare har valt en av 14 vårdcentraler i privat regi och 75
procent har valt en av 31 vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi av
Vårdcentralerna Bra Liv.
I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i Jönköpings län beskrivs
Region Jönköpings läns mål, vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor.
Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfullmäktige och revideras årligen som
en bilaga till budget och verksamhetsplan.
Specialiserad somatisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård,
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger
förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på bästa sätt kan möta
invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård.
Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad vård:
 Primärvården är bas för länets hälso- och sjukvård
4

BUDGET
RJL 2017/83







Tre välfungerande akutsjukhus
Länssjukvården fördelas på tre sjukhus
Särskild hänsyn ska tas till fungerande vårdkedjor
Säkerställa resurser i form av personal, kompetens, utrustning och lokaler
Lärandeorganisation.

Region Jönköpings län eftersträvar en tydlig ledning av specialiteterna. En allt
högre grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet leder till att
samverkan i länet behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård. Samverkan
ska garantera att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och tryggar bästa
möjliga vård för befolkningen. Det innebär att vården inom fler områden än
hittills förläggs till ett eller två av de tre akutsjukhusen.
Region Jönköpings län bedriver en omfattande medicinsk serviceverksamhet
bestående av radiologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi,
klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. För att vara
kostnadseffektiv ska Medicinsk diagnostik verka för en riktig användning och
undvika både under- och överförbrukning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens
viktigaste utmaningar. Avsikten är att inte spara någon möda för att prova, och
sedan införa, nya angreppssätt för att fortsätta stärka patientens ställning och göra
det möjligt för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Det ska ske genom att
involvera patienter och närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt
erbjuda vård med bästa möjliga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för
egenvård.
Strategiskt mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktor: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Kundtillfredsställelse

Nationell patientenkät

Högre genomsnittligt
resultat för
dimensionerna i
nationell patientenkät i
jämförelse med
föregående
undersökning.

Ny version av nationell
patientenkät medför att
resultatet inte kan
jämföras med tidigare
år.

Kontakt med
vårdcentralen – andel
patienter som fick
kontakt per telefon
samma dag

Nationella
väntetidsdatabasen

100 %

100 %

Resultat 2016

100 %
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Väntetid till besök hos
allmänläkare – andel
kvinnor och män som
fick komma inom fem
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

87,9 %, varav
86,2 %, varav
kvinnor 87,7 % och män kvinnor 85,7 % och män
88,4 %
86,8 %

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård –
andel kvinnor och män
som fick komma inom
60 dagar (somatisk och
psykiatrisk vård)

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

81,3 %, varav
80 %, varav kvinnor
kvinnor 82,5 % och män 81,3 % och män 78,1 %
79,6 %

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatri andel flickor och pojkar
som erhållit nybesök
inom 30 dagar från
remissdatum

Nationella
väntetidsdatabasen

90 %

83,2 %, varav
flickor 85,4 % och
pojkar 81,2 %

91,5 %, varav
flickor 91,4 % och
pojkar 91,5 %

Faktisk väntetid för
Nationella
utredning inom barn
väntetidsdatabasen
och ungdomspsykiatri –
andel flickor och pojkar
som påbörjat en
utredning/behandling
inom 30 dagar från
beslutsdatum

90 %

73,5 %, varav
flickor 72,1 % och
pojkar 74,1 %

51,6 %, varav
flickor 53,8 % och
pojkar 50,4 %

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi – andel
kvinnor och män som
fick komma inom 30
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

90 % inom 30 dagar

97 %, varav
Radiologi 98 % och
klinisk fysiologi 79 %

85 %, varav
Radiologi 90 % och
klinisk fysiologi 54 %

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård –
andel kvinnor och män
som fick en operation
eller åtgärd inom 60
dagar

Nationella
väntetidsdatabasen

80 %

73,6 %, varav
77,8 %, varav
kvinnor 74,2 % och män kvinnor 77,3 % och män
72,9 %
78,3 %

Tid på akutmottagning:
Andel kvinnor och män

Diver

90 % inom fyra timmar

82 %, varav kvinnor
80 %, varav kvinnor
80 % och män 83%
79 % och män 82%
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som fått hjälp och
lämnat mottagningen
inom fyra timmar

Genomförda återbesök
inom medicinskt
måldatum

Diver

90 %

79 %

Perspektiv: Process och produktion
I huvuduppdraget ingår att medverka till god folkhälsa samt ge kunskapsbaserad,
ändamålsenlig och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas av kund- och
processorientering och ledas med utgångspunkt från vad som är bäst för
invånarna, patienterna och deras närstående.
God folkhälsa är en del i regional utveckling. Många aktörer i samhället kan
tillsammans påverka hälsa och ohälsotal. Förebyggande arbete är viktiga
satsningsområden för att minska risken för kroniska sjukdomar och cancer.
Inriktningsmål: Ohälsotalet ska minska för både kvinnor och män.
Mätetal: Ohälsotalet ökade något i länet 2016 bland både kvinnor och män.
Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska minska
Mätetal: Andel fyraåringar samt elever i skolår 7/8 med ISO-BMI över 25 ska
minska med 20 procent under en treårsperiod.
Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt och kräver ständig anpassning.
Det sker både genom förbättrade och nya arbetsmetoder, vilka kan göras med
omfördelning av resurser och ibland kan kräva resurstillskott. Målen är framtagna
ur ett långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jämförelser.
Strategiskt mål: Bra folkhälsoarbete, Kunskapsbaserad och
ändamålsenlig vård, Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktor: Effektiva och ändamålsenliga processer
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Andel kvinnor och män
bland förstagångs
föräldrar, 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal

Diver

Hälsosamtal är utförda
för 50 % av
målgruppen.

Totalt 31,5 % varav
Totalt 35,8 % varav
kvinnor 35,1 % och män kvinnor 39,6 % och män
27,9%
32,2%
38,7 % förstagångsföräldrar
45,4 % mammor
33,2 % pappor

Resultat 2016

38,3 % förstagångsföräldrar
43,7 % mammor
32,7 % pappor
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Indikatorer i Öppna
jämförelser

Öppna jämförelser

69 %

Nytt mått tas fram

Patientsäkerhet – antal
skador per 1 000
vårddagar*

Granskning av 50
journaler

Minskning

13,1 skador/1000
vårddagar (minskning)

Vårdprevention

Senior alert

Andel av patienter som
bedömts ha risk inom
område fall,
undernäring, trycksår
som fått åtgärd insatt
(riskpatienter)
– mål 90 %

Nytt mätetal 2017

17,0 skador/1000
vårddagar (ökning)

89

* Resultatet ska ses över tid eftersom det finns en normalvariation mellan enstaka år.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patient, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Utvecklings- och kvalitetsarbetet med öppenhet, helhetssyn och samverkan,
tydliga mål och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till fortsatt utveckling.
Motivation, idéer, värdegrunder och genomförandekraft är viktiga aspekter för att
hälso- och sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa
möjliga resultat till lägsta kostnad varje gång. Det stimuleras genom




att fokusera på systemförståelse, processförbättringar och resultat som
skapar mer värde för kunden
stöd för såväl organisatoriskt, som personligt lärande varje dag
en kultur med fokus på morgondagen

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet och minska kostnader
förutsätter nya arbetssätt inom åtgärdsplanens olika områden. Lärande och
förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag, liksom att se
möjligheter, pröva nya vägar och att vara lyhörd för idéer och förslag. En
grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap är därför att utifrån invånare och
patienters behov skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Det
pågår utvecklingsprojekt, utbildningar och lärandeseminarier inom olika områden
för att stödja och stimulera förbättringsarbetet för Bra folkhälsa och God vård.
Lärande erbjuds idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet är
långsiktigt och präglas av ett förebyggande syn- och arbetssätt, som omfattar
ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan. En utmaning för
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verksamheter är att sprida kunskap och erfarenheter på ett ännu bättre och
snabbare sätt.

Strategiskt mål: Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktor: Lärande i vardagen
Mätningar för kompetensutvecklingsplaner, se medarbetaravsnittet.

Perspektiv: Ekonomi
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå målen. Det innebär att
vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på
hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas kostnadseffektivitet.
Det krävs lättillgänglig och rättvisande information om såväl prestationer som
resultat, för att kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda
prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient (KPP) har införts som ett
viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet. Ett annat viktigt
utvecklingsområde som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Rätt Använd
Kompetens (RAK), där det finns en särskild handlingsplan.
För att bedöma Region Jönköpings läns kostnadseffektivitet är det viktigt med
jämförelser med övriga län/regioner. Inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen
avseende:
•

strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per invånare.

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

Mätmetod

Mål 2018

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Resultat 2015

Negativ avvikelse

Resultat 2016

Negativ avvikelse
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Handlingsplan
Tillsammas för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Vi utgår från Britt-Maries och hennes familjs behov av hälso- och sjukvård. BrittMarie är en fiktiv invånare i Jönköpings län. Britt-Marie och hennes närstående
bor på olika platser i länet. De behöver olika typer av stöd från olika delar av
hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Hur vården samarbetar med
Britt-Marie och varandra har stor betydelse.
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av ett
större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården. Detta inbegriper
verksamheter i hela samhället; inom både Region Jönköpings län, kommunerna
och civilsamhället. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system,
kan resurser användas mer effektivt.
Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och hemsjukvården, vårdplanering
och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra
till bättre vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre
möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen.

Bästa plats att växa upp och åldras på
Övergripande fokusområden under 2018:
 Sänka tröskeln till primärvården – för att styra patientströmmar till att se
vårdcentralen som den självklara platsen att vända sig till för sjukvård.
 Fortsatt satsning på primärvården genom utveckling av digitala verktyg
och hjälpmedel, samt att uppmuntra och uppmärksamma innovationer.
Arbetet sker tillsammans med kommunerna och med Esther i fokus.
 Äldre och multisjuka med särskilda behov ska särskilt uppmärksammas
av vårdcentralerna.
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Värna barn- och ungdomshälsan. Det förebyggande arbetet är en
nyckelfråga i framtidens hälso- och sjukvård. Barn- och ungdomshälsan
har blivit en efterfrågad verksamhet för unga med lindrig psykisk ohälsa.
Därför är det viktigt att säkerställa att denna verksamhet även i
fortsättningen kan klara sitt uppdrag

Jönköpings län har en generell ökning av befolkningen. Det beror bland annat på
ett ökat antal asylsökande som efterhand kan bli invånare i länet. Det påverkar
bland annat primärvård, kvinnohälsovård, förlossningsvård och barnhälsovård.
Strategin är att ”gå från mycket bra till bästa möjliga” och nya sätt att tänka och
arbeta. Detta arbete fortsätter även under 2018.
Från mycket bra till bästa möjliga

Hälso- och sjukvårdens budget för 2018 motsvarar cirka 8 miljarder kronor. Den
stora resursen för utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera
nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs arbetstid och andra resurser som kan
satsas på nya områden och åtaganden.
Personcentrerad vård
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven
lyftas fram. Fokus ska vara på människan och hens livssituation. Med finansiell
förstärkning kan arbetet implementeras i högre takt. Även anhöriga och
närståendes hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll vid varje
kontakt med vårdgivare. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningarna och brukarråd i arbetet. I större utsträckning arbeta med
modellen för patientberättelser vid utbildningstillfällen. Närståendes betydelse ska
förstärkas och erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner som erhållit extra
medel för detta ändamål.
Region Jönköpings län strävar efter att på olika sätt involvera patienter och
närstående i hälso- och sjukvården. En viktig framgångsfaktor är den
personcentrerade vården som innebär att se och möta hela människan och där
individens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och
ömsesidig respekt för varandras kunskap.
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Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur
människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är att fånga
attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida
patienter och närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt besök eller
vårdtillfälle fångas via den nationella patientenkäten.
1 januari 2018 träder Lag om stöd vid klagomål i kraft. Lagen ger
patientnämnderna ett utökat uppdrag med att stödja och hjälpa patienter att föra
fram klagomål och att få klagomål besvarade, så att de bidrar till utveckling av
hälso- och sjukvården. Patientnämnden ska ha en självständig ställning och
Region Jönköpings läns verksamhet ska organiseras så att slutsatser av nämndens
analyser kan tas om hand.
Existentiell hälsa och andlig vård

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar
både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Olika
aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de existentiella
frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process. All vårdpersonal
bör därför kunna ge grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors
existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet.
Det sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som teoretisk grund och
framför allt inom ramen för satsningen Hälsa för livet.
Inom den specialiserade vården utför Sjukhuskyrkan ett uppskattat arbete kopplat
till existentiella, andliga och religiösa behov. Sedan några år tillbaka håller även
muslimsk och buddhistisk andlig vård på att etablerats i länet. Arbetet är riktat till
patienter, närstående och medarbetare och stöds och samordnas av Region
Jönköpings län, i enlighet med de länsgemensamma riktlinjerna för andlig vård.
Etik och bemötande

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens
vårdupplevelse. Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande
som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika
värde. Reflektion över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den
empatiska förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid
liv. Den etiska värdegrund som uttrycks i bland annat HSL, i riksdagens
prioriteringsbeslut och i det synsätt som företräds av WHO och FN utgör en etisk
plattform för hälso- och sjukvården som också knyter an till delar av Region
Jönköpings läns program för social hållbarhet.
Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, stödja och stimulera etikarbetet,
bland annat genom att
 höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda
 främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig
verksamhet
 ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt
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E-hälsa och välfärdsteknologi

Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster
för den enskilda patienten. Den kan också ge möjlighet till att effektivisera
sjukvården. Därför är det viktigt att Region Jönköpings län är aktiv i
implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar samt aktivt utvecklar ehälsområden i verksamheten. Arbetet med Bra Liv Nära har goda förutsättningar
att utvecklas än mer och bör lyftas fram och kommuniceras ut för att fler
länsinvånare ska känna till tjänsten. Region Jönköpings län ska vara en aktiv aktör
för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer. Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till kvalitetsförbättringar inom vården. Region
Jönköpings län ska tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av
regelverk i samband med införandet av digitala tjänster, detta för att säkerställa
patientsäkerheten.
Regeringens och SKLs visionen för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:



Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
i samhällslivet

Region Jönköping län medverkar i strategin Nationell eHälsa, som handlar om
hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp
av e-hälsotjänster. Arbetet innefattar utveckling, samordning och införande av ehälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. Strategin är inriktad på
att skapa synliga och konkreta nyttoeffekter för i huvudsak tre målgrupper:




Invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig och
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från insatser och
behandlingar, samt individuellt anpassad service och e-tjänster.
Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande
verksamhets- och beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och
säkerhet.
Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av kvalitet
och säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för planering, styrning och
resursfördelning.

För att vården ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt,
krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdens processer och
arbetsflöden. Genom nationell och regional samverkan kring standardiserat
arbetssätt kan vården effektiviseras och en ökad kvalitet och patientsäkerhet
uppnås. Utgångspunkt är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd av
digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, vårdprocessutveckling via
standardisering och systematisering parallellt med personcentrering och med
möjlighet till mobilitet och distansarbete.
13

BUDGET
RJL 2017/83

E-hälsotjänsterna medverkar till att frigöra resurser, både ekonomiska och
personella, inom vården genom att ta tillvara invånarens möjlighet till självservice
och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Ehälsotjänsterna ger ökad styrning mot personcentrerad vård. Kvalitetssäkrad
information via internet och telefon ger delaktighet och trygghet för individen.
Tjänsterna ökar tillgängligheten och flexibiliteten i kontakterna med vården
utifrån individens förutsättningar och behov, oberoende av tid och plats. Exempel
på utveckling av e-tjänster är 1177 Vårdguiden, digitala vårdmöten mellan patient
och vården, journalen via nätet, webbtidbokning och digitala formulär inför och
efter besök.
1177 Vårdguiden på telefon är ett komplement och stöd i individens kontakt med
vården och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen.
För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell
samverkan. Viktigt med samarbete mellan 1177 Vårdguiden på telefon och
primärvården.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Handlingsplanen för jämlik hälsa är reviderad för perioden 2018-2019. Exempel
på aktiviteter som fått genomslag är kompetenslyft inom socioekonomisk metodik
och medborgarmedverkan, utvecklade av stöd för ungas psykiska hälsa, insatser
för nyanländas hälsa samt digitalisering av hälsosamtalen som genomförs av
barnhälsovården, elevhälsan och primärvården. Samverkan kring idrottsskolor för
äldre, språkutveckling för barn och koncept för samtalsgrupper har prövats och
sprids i hela länet.
Utvecklingsarbetet inom Hälsa för livet, en del av ”Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård”, fortsätter. En utvecklad modell utifrån innovationsarbetet
inom Flippen omsätts tillsammans med länets primärvård. I delprojektet Meny till
invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för invånarna att hantera sin
egen hälsa. Länets primärvård ska kunna nyttja utbudet som till stora delar består
av digitala invånartjänster och samhällsaktiviteter. Hälsocafé är ett
samlingsbegrepp för olika mötesplatser för personer med egen erfarenhet av
sjukdom eller av att vara närstående. Hälsocafé för personer med kroniska
sjukdomar och deras närstående fortsätter och etableras. Exempel på mötesplatser
är Hjärtats hus för personer med cancer och närstående, Lärcafeér för olika
patientgrupper, Levande bibliotek och Självhjälpsgrupper. En relativt ny
verksamhet som har startats är Hjärtats hus där personer som har eller som har
blivit friska från cancer får möjlighet att träffas och samtala i en annan miljö än
sjukhuset med stöd av Region Jönköpings län. En utveckling med fler hälsocaféer
likt ”Hjärtats hus” i länet. 1 miljon kronor tillförs.
Invånarprogram för tobaksavvänjning samt psykisk ohälsa och kronisk sjukdom
införs via plattformen för stöd och behandling.
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Handlingsplaner för alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell hälsa, och
våld i nära relationer är en grund för samverkan i folkhälsoarbetet.
Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
och ska arbeta aktivt för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ha
representanter i nationella temagrupper.
Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och
fördelas på lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas genom bland
annat uppföljning av resultat. Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i
behandling och resultat mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män.
För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer
som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. I arbetet för Kultur
för jämlik hälsa och vård samverkar vi med länets kommuner, kulturinstitutioner
och bildningsförbund.
För att kunna erbjuda vård på lika villkor prioriteras kompetensstöd till hälso- och
sjukvårdspersonal i patienternas förmåga förvärva, förstå och använda
information för att behålla och främja hälsa.
Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region
Jönköpings län och samarbetspartners. Vid samhällsinriktade insatser prioriteras
deltagande i form av kunskaps- och informationshöjande aktiviteter.
Asyl och flyktingar

I nuläget finns det 4 500 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län varav 2400
bor i olika boendeformer på Höglandet. Primärvården erbjuder
hälsoundersökningar åt alla nyanlända asylsökanden i Jönköpings län. Målet är att
nå alla med erbjudande om hälsoundersökning. 80 procent av antalet asylsökande
är hälsoundersökta. Mobilt team från tandvård och BVC har startat utlagd
mottagning.
Inom ramen för av SKL:s projekt Hälsa i Sverige har asylsjuksköterskor,
hälsokommunikatörer och kurator tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 20
olika asylboenden, HVB-hem, föreningar, medborgarskolor, gymnasium, kyrkor
och familjecentraler i länet och utbildat närmare 600 personer. Ett hälsofrämjande
program som omfattar utbildning och information inom områden som egenvård,
hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. I
samband med hälsoskola erbjuds möjlighet till enskilda samtal och rådgivning.
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För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation
kring hälsa och svensk sjukvård. Asyl och integrationsteamet består av
asylsjuksköterskor och hälsokommunikatörer. Behovet av samordnat stöd för
hälsa och guidning i hälso- och sjukvård är fortsatt stort. En långsiktig modell för
fortsatt stöd till målgruppen är framtagen och införs i samverkan med länets
kommuner, tillsammans med stödjande insatser för att aktivera invånarnas
frivilliga engagemang. Nyckelpersoner erbjuds stöd för att kunna guida människor
i sin närhet i frågor som rör hälsa och livskvalitet.
Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet
både för personer i asylprocess och nyanlända. Även ett fortsatt stöd för
ensamkommande barn i vård, skola och hem behövs. Utmaningar är även behovet
av kompetensutveckling inom flyktingrelaterad stress, trauma, och krisbehandling
för att möta vårdbehovet av psykisk ohälsa inom psykiatrin och primärvård, samt
kvinnors hälsa.
Tillgänglig vård
Utgångpunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Det är viktigt
att patienter kan känna tillit till vården och en trygghet i att man får vård när man
behöver den. Tillgängligheten i vården påverkas av en rad faktorer, vilket också
ställer krav på varierande angreppssätt. Det finns en lång tradition av arbete för att
förbättra tillgängligheten inom respektive specialitet och verksamhetsområde.
Satsningen på ökad tillgänglighet inom cancervården fortsätter, inom ramen för
arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt för vuxenpsykiatrin och barn och
ungdomspsykiatrin.
Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många olika professioner och
kompetenser som erbjuder mångskiftande insatser och aktiviteter. Att ta tillvara
individens resurser och erbjuda professionell kompetens för att stödja och
utveckla dessa, är en mycket viktig del i vården. Inom området återfinns en bred
och varierad rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot funktionsnedsättningar
orsakade av sjukdomar, störningar och skador samt behandling mot smärta.
Den länsövergripande rehabiliteringsresursen har uppdraget att medverka i den
somatiska och psykiatriska specialistsjukvården och dess olika processer. Förutom
den viktiga rehabiliterande rollen är de olika professionerna viktiga delar i arbetet
med rätt använd kompetens (RAK) och kan bidra till att processer effektiviseras
och förbättras. Arbete pågår också för att skapa en samlad och strukturerad
kunskapsbas för rehabilitering.
Rehabilitering inom primärvården, som basen för hälso- och sjukvården, är ett
viktigt område där arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar behöver ske.
Samarbete med specialistsjukvården är nödvändig för trygga och säkra
övergångar och en bra rehabiliteringsprocess för den enskilde. Alla personer i
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Jönköpings län bör erbjudas en jämlik rehabilitering utifrån sina behov, inom
såväl primärvård som specialistvård.
Rehabilitering – återgång i arbete

Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fungerande arbetsliv. Den är också en
förutsättning för att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Rehabiliteringen ska
ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett lagarbete som omfattar
medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda
resultat. En överenskommelse för 2017-2018 har slutits mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En länsövergripande organisation med
processledare och rehabkoordinatorer finns. Rehabkoordinatorer finns på alla
vårdcentraler och kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens. Varje
rehabkoordinator har en kontaktperson på Försäkringskassan.
Region Jönköpings län har successivt utvecklat kontakt/samarbete med
arbetsgivare/Arbetsförmedling/socialtjänst i sjukfall. Insatser ges för patienter
med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta inom ramen för
ovanstående överenskommelse. Syftet är att förebygga sjukskrivningar och att
stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är
sjukskrivna till att återgå i arbete.
I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. De består av Region Jönköpings
län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner.
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser som syftar till att personer
i yrkesverksam ålder, med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera
parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller studera. Insatserna är både
långsiktiga och i projektform. Inför 2018 tillförs Södra Vätterbygdens
samordningsförbund 138 000 kronor, Höglandets samordningsförbund
321 000 kronor och Finnvedens samordningsförbund 291 500 kronor.
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets kommuner
till patienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen
samverkansmodell utgår från en delad kostnad mellan aktuell kommun och
Region Jönköpings län. Från och med 2018 koordineras natur- och
kulturunderstödd rehabilitering av en länssamordnare.
Grön rehabilitering

Grön rehabilitering riktar sig till personer med stressrelaterade sjukdomar, som
utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt smärttillstånd som utvecklas i
samband med långvarigt stresstillstånd. Syftet är att genom en naturunderstödd
rehabilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka självkänsla och börja en
nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga livet. Från och med 2018
finansieras verksamheten med ytterligare 1,0 miljoner kronor.
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Samverkan
Samverkan med kommunerna

Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för
samverkan (se bild nr x). Tre strategigrupper inom områdena barn och ungdomar,
psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att omvärldsbevaka, identifiera
utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan och att
bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. När allt mer vård ska ges nära
hemmet finns behov av resurseffektiva arbetssätt. Befolkningsstrukturen med allt
fler äldre invånare, teknisk och digital utveckling kräver nya
samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan utifrån länsinvånarnas perspektiv
genom att utgå från frågan ”Vad är bäst för Esther?”
Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden:





Vi utgår från patientens/brukarens behov.
Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Utöver dessa finns områden där samarbete sker inom varje strategiområde;
folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa.

Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner
för samråd och inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.

Den 1 januari 2018 träder Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har
behov av slutenvård, och som ska skrivas ut till öppenvården, så snart som möjligt
kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Lagen riktar sig till personer
som bedömts ha behov av samordnade insatser efter utskrivning från somatisk
sluten vård (patienter som vårdas för psykiatriska besvär gäller nuvarande
betalningsansvarslagen fram till 1 januari 2019).
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Lagen pekar på vikten av att skapa en god, sammanhållen vård och omsorg genom
tidig start av planering och samordning mellan huvudmännen, där vårdcentralen
får en mer tydlig och aktiv roll. Vårdsamordnaren på vårdcentralen blir den fasta
vårdkontakten som ansvarar för att patientens behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet tillgodoses. Detta dokumenteras i samband med
samordnad vårdplaneringsmöte, i en samordnad individuell plan (SIP). Lagen
ställer ökade krav på en väl fungerande samverkan och god tillit mellan sjukhus,
vårdcentral och kommun.
Samtidigt som arbetet med utskrivningsprocessen pågår görs också ansträngningar
för att stärka vården i hemmet genom ökad samordning och planering för dem
som inte skrivs in på sjukhus. Olika mobila och digitala lösningar för att möta
behoven i hemmet utarbetas. Patientens delaktighet och medbestämmande stärks
och är en förutsättning för effektivt resursutnyttjande av hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens sammantagna resurser.
Bästa platsen att växa upp på
Region Jönköpings län har som mål att vara ”Bästa platsen att växa upp på”. För
verksamheterna är detta en tydlig målsättning som lyfter fram barnperspektivet.
Barn och ungdomars hälsa

Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande (ledsenhet, sömnsvårigheter,
huvudvärk med mera) är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra länder.
Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar tyvärr stadigt, särskilt hos flickor.
Samtidigt ställer fler frågan om hur den existentiella hälsan påverkar hur vi mår,
både psykiskt, fysiskt och socialt. Den existentiella hälsan handlar bland annat.
om hopp, harmoni, personlig tro och gemenskap. För att komma tillrätta med
denna negativa utveckling ska samverkan och samarbetet mellan Region
Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens elevhälsa stärkas.
Barnkonventionen är ett verktyg

Region Jönköpings län ska alltid ha ett tydligt barnperspektiv i alla politiska
frågor som rör eller påverkar barn i deras vardag. FN:s barnkonvention ska vara
ett verktyg i det arbetet och utvecklas, inte minst genom Barndialogen, en
arbetsform som utformats under lång tid mellan de huvudmän i länet som ansvarar
för barn.
Barnhälsovård

Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det nationella
barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård
över hela landet. Områden med särskilt fokus:
 Hälsovinster genom att behålla universella förebyggande program;
skydds- och riskfaktorer
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Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö. Tidig upptäckt – tidiga insatser
Hälsofrämjande levnadsvanor
Ytterligare utveckla teamsamverkan både inom
barnhälsovården/familjecentralerna och med andra aktörer

Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård med generella insatser till alla
familjer samt riktade insatser till familjer med behov av extra stöd.
Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam har uppdraget att arbeta för att
barnhälsovården i Region Jönköpings län är jämlik och bedrivs enligt nationella
direktiv och samtidigt medverkar till en jämlik barnhälsovård över Sverige.
Region Jönköpings län ska arbeta tillsammans med kommunerna för att ge barn 019 år förutsättningar för bästa möjliga hälsa.
Tillgängliga familjecentraler.

Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en viktig del i de förebyggande
insatserna för stöd till nyblivna föräldrar. I dag saknar två kommuner i Region
Jönköpings län familjecentral. Det är av yttersta vikt att familjecentraler finns
tillgängliga som kan stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp
samt uppmuntra och stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap.
Föräldrautbildning ska ges till båda föräldrarna. Tillgängligheten till kvinno- och
barnhälsovården ska öka utifrån föräldrars och barns olika behov. Kvinno- och
barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.
Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den
allmänna kvinno- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en
förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). Den främsta vinsten med
samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den
ökar förmågan att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns
hälsa, utveckling och uppväxtmiljö och samtidigt arbeta för att förebygga ohälsa.
Flera rapporter pekar på att familjecentraler erbjuder ett större och mer riktat
utbud av föräldrastöd jämfört med enskild barnhälsovårdsenhet.
Målet är att i samverkan med kommunerna etablera minst en familjecentral i varje
kommun. En modell för verksamhetsuppföljning med självvärderingsinstrument,
föräldraenkät, slussningsstatistik och årshjul har införts i alla kommuner.
Strategigrupp barn och unga har gett en arbetsgrupp uppdrag att formulera ett
förslag på länsövergripande struktur för uppföljning av familjecentralernas
prioriterade områden. Arbetet pågår även under 2018.
Under 2017 har familjecentraler invigts i Vaggeryd och Smålandsstenar.
Förberedelser för familjecentraler pågår i Gnosjö och Mullsjö.
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Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser samt särskilt erbjuda
pappautbildning.
Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör sexuell, fysisk, psykisk och
social hälsa utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras problemformuleringar.
Ungdomar ska kunna gå till den ungdomsmottagning de vill. Personalen ska ha
bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som ungdomarna väntas söka för.
Arbetet omfattar uppsökande, förebyggande och behandlande insatser.
Ungdomsmottagningarna drivs och samfinansieras i samverkan med länets
kommuner.
I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Det
innebär att allt fler unga hamnar i ett gränsland när det gäller möjlighet till egen
försörjning och att förverkliga sina framtidsplaner. Därför behövs en samordning
när det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns ungdomsmottagningar och
umo.se, som är regionernas och landstingens webbplats för alla som är mellan 13
och 25 år. Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp till 25 års ålder. En
översyn görs när det gäller personalbehov på ungdomsmottagningarna.
Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den psykiska hälsan och fördelar
statsbidrag för att stärka den psykosociala verksamheten vid länets
ungdomsmottagningar. Medlen kommer bland annat användas till en att en FoUledare inrättas på Kommunal utveckling med fokus att tillsammans med berörda
chefer stödja omställning och utveckling av ungdomsmottagningarna. Medlen ska
även användas till att bygga ut och underhålla olika digitaliseringstjänster t ex
virtuell ungdomsmottagning och andra e-tjänster.
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser
i samverkan mellan kommun och landsting/region. Barnhälsovården och
förskolan i Jönköpings län fortsätter under 2018 utvecklingsarbetet för att stärka
samverkan kring tidig upptäckt och tidiga insatser för de små barnen. Barn- och
ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk problematik är fullt utbyggd
med en verksamhet i varje länsdel. Under året fortsätter Strategigrupp barn och
ungas gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård och behandling till barn
med både social problematik och psykisk ohälsa.
Ett länsövergripande barnskyddsteam inrättas i projektform. Teamet ska bedriva
utbildning och verka för att en generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsinstanser upprätthålls, bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och
formulera rutiner för handläggning av barn som far illa. Dessutom ska teamet
konsultativt bistå vid den medicinska utredningen och vid anmälningar till de
sociala och polisiära myndigheterna. Barnskyddsteamet finansieras med 0,5
miljoner kronor.
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Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin,
rättsmedicin och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) vid misstanke om misshandel
eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. För verksamheten finns en
gemensam lokal för att underlätta för barnet i utredningsprocessen. Barnahus har
två övergripande mål; dels att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd,
dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre
grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän.
Säker vård alla gånger
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i
patientsäkerhet. Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med
målsättningen att patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Det krävs ett uthålligt systematiskt förbättringsarbete för att åstadkomma bästa
möjliga patientsäkerhet. Arbetet för patientsäkerhet utvecklas och förbättras
fortlöpande i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. Patienters och brukares
erfarenheter och kunnande tas tillvara för att utveckla nya arbetssätt.
Region Jönköpings läns värdegrund vägleder patientsäkerhetsarbetet och viktiga
framgångsfaktorer är att hälso- och sjukvården är personcentrerad,
kunskapsbaserad, resultatorienterad samt organiserad för att skapa förutsättningar
för en säker vård.
Att ledning på alla nivåer är engagerad och tar ansvar för patientsäkerheten är
avgörande. I säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella mötesplatser
samt ett engagemang där alla tar ansvar, agerar och samverkar för bästa möjliga
patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är nödvändiga – att säkra steget före,
att ta sidledes ansvar och horisontell integrering är viktiga principer. Pågående
utvecklingsarbete visar också hur viktigt det är i säkerhetsarbetet att arbetsplatser
analyserar varför något fungerar bra och hur man tar tillvara denna förståelse för
att minska risken att fel uppstår.
Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av vårdens professioner och av
medarbetare och ledare på alla nivåer, samt utveckling och forskning i nationella
och internationella nätverk möjliggör utveckling. Den kliniska utvecklingen är
liksom rekrytering och kompetensutveckling avgörande komponenter.
Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk
simulering, har en central betydelse för kompetensutveckling och teamträning,
och verksamheten där utvecklas under planperioden.
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
 Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där
säker vård alla gånger är i fokus.
 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och
beprövad erfarenhet.
 Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
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Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den
dynamiska vården.
Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient,
närstående och vårdpersonal).

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med dessa strategiska
fokusområden. Utvecklingen följs genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar resultatet av arbetet.
För att åstadkomma Säker vård – alla gånger finns ett utarbetat koncept med
olika delområden. Det är basen för det proaktiva arbetet med patientsäkerhet i
Region Jönköpings län och åskådliggörs med det så kallade pusslet (figur x). Det
utvecklas under planperioden i enlighet med strategiska fokusområden.
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är ledningens engagemang,
att minska vårdrelaterade infektioner, Strama-arbetet för adekvat
antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken för
spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, vårdpreventionsarbetet
för att minska risk för fallskada, trycksår, undernäring och dålig munhälsa, samt
åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar.

Figur X: Pusselbitarna symboliserar de 16 områden som valts för satsningen
Säker vård – alla gånger.
Kunskapsstyrning

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas
förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som
värdet skapas. Det är där det avgörs hur effektiv och ändamålsenligt
kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
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Vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade i maj 2017 att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
i hälso-och sjukvården. Genom en gemensam struktur som långsiktigt ger stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Etableringen
innebär för Region Jönköpings län att vi åtar oss att i samverkan arbeta utifrån den
gemensamma visionen, att samarbeta inom strukturen, anpassa och långsiktigt
säkra en regional och lokal kunskapsorganisation samt avsätter resurser regionalt,
i form av värdskap och tid för experter att delta i grupperingar.
Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser har
inneburit ökat fokus på kliniska resultat. Webbplatsen Vården i siffror är
framtagen inom satsningen på nationella kvalitetsregister. Arbetet bedrivs i nära
samarbete med Öppna jämförelse och i samverkan med Nationella
Samverkangruppen för Kunskapsstyrning. På webbplatsen presenteras
information från flera register. En viktig del är kontinuerlig uppföljning av
kliniska resultat. Det är angeläget att kunskapsstyrningen tar sin plats tillsammans
med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi i ledningssystemen på alla nivåer
i systemet.
Nationella riktlinjer

De senaste åren har Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer för vård vid
astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård, diabetes, hjärtsjukvård, lungcancer, missbruk och
beroende, palliativ vård, rörelseorganens sjukdomar och sjukdomsförebyggande
metoder och multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 2016 startade arbetet
med revidering och uppdatering av riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom, depression och ångestsyndrom. Slutliga versionen för dessa
riktlinjer beräknas vara klara hösten 2017. Under 2017 beräknas också
remissversioner för Stroke, schizofreni och sjukdomsförebyggande vara färdiga.
Nationella riktlinjearbetet för vård vid endometrios, epilepsi och psoriasis har
påbörjats och remissversionerna beräknas vara klar 2018. Arbetet inom
verksamheterna anpassas successivt till riktlinjerna, vilket kan innebär både ökade
och minskade kostnader för Region Jönköpings län.
Kunskapsstöd

Region Jönköpings län använder och utvecklar kliniska kunskapsstöd för
primärvården (FAKTA) och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att bästa
möjliga resultat nås med så liten variation som möjligt. Nationellt pågår arbete
med att samordna de kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och sjukvård.
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Kvalitetsregister

Sjukvårdshuvudmännen har fått ökat ansvar för de nationella kvalitetsregistren.
Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk
användning av kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen;
Östergötland, Jönköping och Kalmar har även etablerat ett nationellt
registercentrum, registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell kompetens
inom områden som patientmedverkan, patientrapporterade mått och
förbättringskunskap. Statens finansiering beräknas minska 2018, och nationellt
pågår arbete om fortsatt användning och utveckling av kvalitetsregister.
Cancervård
Resurser har avsatts för att regioner och landsting ska kunna korta väntetiderna till
cancervården. Målet är att färre ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och
få bättre livskvalitet. Vården ska vara jämlik, hålla samman bättre och patientens
perspektiv och medverkan ska stärkas. Standardiserade vårdförlopp ska förkorta
tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Till
hjälp i det arbetet finns Regionalt Cancercentrum, RCC.
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8
procent för kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden, vilket innebär att antalet
människor som lever med cancer ökar med 5 procent årligen. Ökningen beror på
att en allt större andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre
behandlingsmetoder och läkemedel. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram en ett antal prioriterade utvecklingsområden med löften
som utgångspunkt.
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) har utformat sex löften till
invånarna. Alla patienter med cancer ska:
• få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade
vårdförlopp)
• erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
• vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
• få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
• erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande
screeningprogram
• Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom
cancerområdet.
Nivåstruktureringsarbetet fortsätter utifrån nationella beslut och diskussion inom
regionala cancercentra (RCC). Patienter som behandlas på sjukhus på längre
avstånd från hemmet måste ändå vid behov får bra kontakt och omhändertagande
av den nära vården.
Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat intensivt med att införa
standardiserade vårdförlopp (SVF). Fram till 2017 har 28 SVF implementerats,
under 2018 planeras för införande av ytterligare tre till fem. Arbetet sker i nära
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samarbete mellan olika verksamhetsområden och primärvården. Att korta
väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla
steg från primärvård till behandlingsstart.
Cancervården ska präglas av personcentrerat arbetssätt, där patientens delaktighet
och medverkan är viktig. Alla patienter som påbörjar behandling ska erbjudas en
kontaktsjuksköterska och få en skriftlig vårdplan. Mer avancerad vård förutsätter
utvecklad kompetens, att vi arbetar i processer och har en väl fungerade
multidisciplinär organisation. Kontaktsjuksköterskor ska erbjuda individuellt stöd
till patienter och närstående, samordna och underlätta snabb tillgång till
högkvalitativ medicinsk och psykosocial vård genom hela patientens process.
Nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp kräver vid införande och
utveckling att resurser anpassas, till exempel för övergång till mer och dyrare
diagnostik och nya oftast kostsamma läkemedel. Under 2018 sker installation av
PET-CT på Länssjukhuset Ryhov. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet
med så kallat ordnat införande, samtidigt som äldre behandlingar med begränsat
värde måste fasas ut.
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan
finns för detta inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga
screeningprogram införs i takt med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra
sjukvårdsregionen.
Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska stärkas. Cancerrehabilitering är en
viktig del som måste säkerställas och utvecklas. I januari 2017 etablerades
Processgrupp cancerrehabilitering med uppdrag att utveckla en trygg
personcentrerad, behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.
Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som följer de standardiserade
vårdförloppen för att redan under utredningstiden kunna ge stöd till patienten för
olika rehabiliteringsformer och egenvård.
Kompetensnätverk inom och utanför rehabiliteringscentrum för snabbare
spridning av kunskap, erfarenheter och arbetssätt behöver etablerats. Det av SKL
finansierade nationella bäckencancerrehabiliteringsprojektet vävs in i
processgruppens arbete.
RCC:s implementering av en regional utbildnings- och
kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i
sjukvårdsregionen i positiv riktning ska stödjas.
Region Jönköpings län vill ligga i framkant av den medicinska utvecklingen.
Under 2017 tas en forskningsplan fram för cancerområdet. En inventering av
pågående studier och vilka forskare som är engagerade har startats.
Kartläggningen kommer att vidgas till samtliga kliniker som behandlar
cancerpatienter samt diagnostik inom cancerområdet.
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Medicinsk genetik

I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från
riksdag och regering påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk
verksamhet. En onkogenetisk mottagning finns vid onkologkliniken,
Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en länsövergripande resurs med uppdrag
att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om ärftlighet för cancer och om
onkogenetisk utredning samt att vara ett kunskapsstöd till klinikerna.
Mottagningen samverkar med den onkogenetiska mottagningen vid
Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar med
genanalys och riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancersjukdom.
Kunskapsspridning sker inom området och en struktur skapas för att erbjuda
hälsofrämjande insatser i samband med en riskanalys. Utvecklingen av
verksamheten är att den ökar kraftigt i omfattning och sannolikt fortsätter
kommande år eftersom möjligheten ökar att spåra mutationer som kan utvecklas
till tumörer. Även inom hjärt-kärlområdet behöver medicinsk genetik utvecklas.
Palliativ vård – vård i livets slutskede

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer
med obotlig sjukdom varierar över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och
var personen får sin vård.
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel
mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i
Jönköpings län. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna
symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt
stöd till närstående, som samtliga är väsentliga delar för livskvaliteten och för en
god vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets slutskede omfattar fler
diagnoser än cancer och ska integreras i vården av kroniska sjukdomar. Det är
viktigt för att bland annat kunna möta äldres behov.
Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där personen befinner sig i hemmet, på
sjukhus eller i kommunens särskilda boenden. Kompetensutveckling, teamarbete
samt strukturer som stödjer ständiga förbättringar är grunden för en förbättrad
palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner
sig trygga med vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår för att
synliggöra och genomföra de områden som behöver utvecklas i samverkan.
Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det behövs. En länsgemensam enhet
som innefattar palliativa vårdenheter och mobila geriatriska team är bildad i länet.
Där kommer arbetssätt och organisation av de palliativa specialistvårdenheterna
utvecklas.
Utveckling av den palliativa vården sker i samverkan med kommunerna.
En satsning görs på en kontinuerlig kompetensutveckling inom området
palliativmedicin för berörd personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ
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vård, primärvård och annan öppenvård där även kommunernas hemsjukvård
innefattas. 2 miljoner kronor
Den palliativa vården i länet behöver utvecklas och det behöver ske ett
kunskapslyft på alla nivåer. För en liten grupp av de palliativa patienterna är
vårdplats på ett Gästhem eller motsvarande boende det allra bästa alternativet. Vi
anser att alla invånare i vår region med behov av denna typ av vårdplats bör ha
möjlighet till denna vårdform. Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna. Förstudie 1 miljon kronor.
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning.
Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och även i Jönköpings län. Nya
läkemedel ger möjligheter till bättre behandlingsresultat, men leder samtidigt till
ökade kostnader för läkemedelsbehandling, särskilt inom den specialiserade
vården. Region Jönköpings län har en välfungerande rutin för införande av nya
kostnadskrävande läkemedel. Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet med att
utveckla samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.
Resultat i senaste Öppna jämförelser visar att vi har god följsamhet gentemot
nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. Samtidigt
har vi större andel äldre (75 år och äldre) som har tio eller fler läkemedel
(polyfarmaci) jämfört med övriga Sverige. En handlingsplan har tagits fram
innehållande flera åtgärder för att minska polyfarmaci. Bland annat ingår
uppföljning av detta på vårdcentralsnivå med stöd av Läkemedelskommitténs
förskrivningsmål. Ett annat konkret exempel är de kliniska apotekarnas dagliga
rutin att kontrollera korrekt läkemedelsbehandling i samband med vårdens
övergångar för patienter som läggs in på sjukhus och som har dosdispenserande
läkemedel i hemmet.
Riktlinjer utfärdade av Läkemedelskommitteen för receptförskrivning av
läkemedel som kan köpas receptfritt finns framtagna. Uppföljning av följsamhet
till riktlinjer sker i samverkan med primärvården.
Fokus på uppföljning av medicinska resultat av läkemedelsbehandling har under
senaste året ökat. Samordningsarbetet mellan vårdenheter med liknande
läkemedelsprocesser pågår.

Handlingsplan specifikt för PRIMÄRVÅRD
Nära vård

Primärvårdens uppgift är att vara första instans och allmän bas för sjukvården i
Sverige. Fortfarande är det många primärvårdspatienter som söker vård på
sjukhusens akutmottagning istället för på vårdcentralernas jourcentral. Målet att
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90 % ska få hjälp och lämna akutmottagningen inom fyra timmar nås inte helt
(79%).
Ökade öppettider vid vårdcentraler

Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig primärvård i regionen
behövs ökade öppettider vid vårdcentralerna. Ett förlängt öppethållande kan skapa
en bättre tillgänglighet för patienterna, ett bättre lokalutnyttjande, en mer flexibel
bemanningsfunktion och en bra arbetsmiljö. Region Jönköpings län har fastställt
att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare öppettider på vårdcentralerna
och därmed också minska flödet av patienter till jourcentral respektive sjukhusens
akutmottagning. Incitament i form av ersättningar har inte gett tillräckligt gott
resultat utan arbetet behöver intensifieras. Primärvården ska vara första linjens
hälso- och sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att få sitt vårdbehov
tillgodosett och läkartillgängligheten behöver bli bättre utifrån patientens behov.
En modell prövas att vårdcentralens ordinarie öppettider är klockan 08.00-18.00
minst en gång i veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka öppettiderna mellan
klockan 07.00-08.00. 3,0 miljoner kronor tillförs.
Adjusted Clinical Groups

ACG (Adjusted Clinical Groups) är en del i ersättningssystemet riktat till
primärvården inom vårdvalet. I Region Jönköpings län är det 50 procent av
ersättningssystemet som utgår från ACG för att mäta och ersätta vårdtyngd på
vårdcentralerna. Systemet ska stödja att medel fördelas utifrån patienternas behov.
Om en större del av resurserna inom vården framöver ska förflyttas till
primärvården behöver det göras en översyn av ACG när det gäller diagnossättning
utifrån mål och inriktning. En översyn görs av ACG som ersättningsystem där
målsättningen är att en sänkning görs från 50 till 30 procent.
Flytta dietister till primärvården

Region Jönköpings län är ett av de landsting och regioner i Sverige som har haft
minst antal dietister relaterat till antal invånare. Det här får betydelse på
tillgänglighet och rehabilitering i den nära vården för patienten. Möjligheten att
flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska undersökas.
Primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Primärvården ska vara
förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälsooch sjukvård under hela livet. Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och
kommunernas vård och omsorg, samordnad vårdplanering och förebyggande
insatser för länets mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård, färre
vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre möjligheter att klara
bemanningen på sjukhusen.
Utvecklingsarbetet ska bygga på förflyttningen från sluten till öppen vård, från
sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med
andra samhällsaktörer och invånarna själva.
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Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Utvecklingsarbetet inom ramen för Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård fokuseras på fyra områden:





Från akuten till vårdcentralen
Trygg och säker vård och omsorg
Kroniska sjukdomar
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Från akuten till vårdcentralen

Antalet besök på akutmottagningarna har ökat och fler patienter som skulle kunna
tas om hand i primärvården söker akutmottagningarna. Även besöken i
primärvården har ökat.
Genom att förtydliga primärvårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla
gemensamma arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska
patientströmmarna styras effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans
dagtid och kvällar. Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.
Snabbare bedömning

Från 1 januari 2018 ska man som patient bli medicinskt bedömd av en
sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut inom 3 dagar.
Trygg och säker vård och omsorg

Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad
vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus fortsätter liksom utvecklingen
av vård och stöd i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i
Jönköpings län ska kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den
och där jag behöver den".
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Projektet tar fram nya arbetssätt och rutiner för samverkan mellan vårdcentraler,
kliniker och kommunal vård och omsorg, användning av individuella vårdplaner,
mobila team och IT-stöd.
Vårdcentralens vårdsamordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och
utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun,
patient och närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid
utskrivning från den slutna vården kan hållas så korta som möjligt och onödig
vistelse på sjukhus kan undvikas.
Kroniska sjukdomar

Primärvården ska erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den
tillgänglighet de behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt.
Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördjupad kartläggning av invånarnas
behov, förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetensutveckling, ehälsa och effektiva självhjälpsstöd.
Insatserna ska minska behandling med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på
sjukhus, återinläggningar och undvikbar sjukhusvård.
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i samverkan mellan den
specialiserade psykiatriska vården, primärvården och kommunen utifrån
lärdomarna i pilotprojektet 2016-2017. Syftet är att förbättra resultaten för
somatisk samsjuklighet, upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i
primärvården. Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i
samverkan med kommunen och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå
från de befolkningsgrupper som har störst behov.
Vårdenheten ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom
samt främja patienternas hälsa och livskvalitet genom att främja goda
levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk hälsa ska
vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal det
år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Digital process för barnhälsovårdens och
primärvårdens hälsosamtal införs under året.
Hälsa för livet

Hälsa för livet är Region Jönköpings län förbättringsarbete utifrån det nationella
innovationsprojektet Flippen i primärvården. I projektet utmanar vårdcentralerna
rådande vårdsystem genom att utveckla och testa nya arbetssätt för att möta
människors behov av hälsa på ett bättre sätt. Arbetet fortsätter med stöd från
centrala utvecklingsresurser.
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I delprojektet Meny till invånarna etableras ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa. Primärvården ska använda och hänvisa till
utbudet av digitala invånartjänster och aktiviteter.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för personer med kroniska
sjukdomar och deras närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är Hjärtats
hus för invånare som har eller har haft cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Hjärtats hus inrättas på fler platser i länet.
Psykiatri i primärvården

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. Primärvårdens nuvarande
uppdrag inom psykisk ohälsa ska därför förstärkas för att förbättra tillgängligheten
till den psykiatriska vården. Medel kommer att både tillföras och omfördelas till
primärvården. Modell tas fram inför 2018.
Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD SOMATISK VÅRD
Inom den specialiserade vården finns idag vårdval inom ögonsjukvården, vilket
ger privata aktörer möjlighet att erbjuda ögonsjukvård. För att säkerställa vård
efter behov är inriktningen att den specialiserade vården inte ska drivas inom
ramen för vårdval. En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet under första halvåret 2018 där även
en utvärdering av vårdval ögon ingår.
Strategin för den somatiska vården har varit att ”Gå från mycket bra till bästa
möjliga” för att skapa mer värde för invånarna och minska kostnaderna. Arbetet
fortsätter inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi sker.
Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom medicinsk vård:












Fortsätta arbetet med att gå ifrån slutenvård till öppenvård.
Fortsätta arbetet med att gå ifrån specialistvård till primärvård.
Utveckla och fortsätta arbetet med mobila team.
Utveckla den palliativa vården.
Förbättra arbetssätt på akutmottagningarna, samt i samarbete med
primärvården arbeta för vård på rätt vårdnivå.
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård.
Öka användningen av webbtidbokning och övriga e-tjänster, samt arbeta
för att öka användningen av journalen via nätet.
Utveckla användningen av videomöten mellan vårdgivare och patient.
Fortsätta arbetet med kostnadseffektiv användning av läkemedel via ordnat
införande av läkemedel och kontinuerliga läkemedelsdialoger.
Fortsätta arbetet i våra processgrupper med att förbättra våra kliniska
processer och synliggöra kliniska resultat.
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Samtliga verksamheter ska samtliga månader nå Region Jönköpings läns
tillgänglighetsmål för besök och åtgärd.
Standardiserade vårdförlopp – arbeta aktivt med den nationella satsningen
för kortare ledtider i cancervården.
Vara delaktiga i regionövergripande arbete med att utveckla rehabilitering
i hemmet efter stroke.
Hemtagning från Universitetssjukhuset i Linköping:
- pumpbehandling för patienter med Parkinsons sjukdom.
- endobronkiellt ultraljud (EBUS) för utredning av lungcancerpatienter.
Antalet ”nya överlevare” ökar som en följd av de mycket goda
behandlingsresultaten inom barnmedicin och barnkardiologi. Det gäller
exempelvis vuxna med medfödd metabol sjukdom och vuxna med medfött
hjärtfel. Verksamheten är ständigt växande och patienterna är i behov av
ett multidisciplinärt omhändertagande.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom kirurgisk vård:













Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer och ordnat införande
av läkemedel.
Starkt fokus på medicinska resultat.
Översyn av indikationer och resursanvändande, gemensamma
indikationer.
Patientsäkerhet – ständiga förbättringar.
Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och
befolkningsstruktur, av exempelvis förlossningar och cancervård.
Effektivisera vårdprocesser för att möta ökat behov.
Fortsätta utveckla standardiserade vårdförlopp cancer i hela vårdkedjan,
medför förändring i diagnostik och behandling.
Rätt vårdnivå – öppenvård och primärvård.
Vårdplatser bara när det behövs.
Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av
prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym
av dem som drabbats av prostatacancer.
Utreda behovet av utökning av endoskopiverksamheten.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom rehabilitering och
habilitering:






Fortsätta utvecklingen av en rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering på
tre platser i länet.
Fortsätta utvecklingen avseende en samlad och strukturerad kunskapsbas
för rehabilitering.
Uppföljning av pilotprojekt för en etablering av teambaserad
obesitasenhet.
Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån patienternas
behov i såväl primärvård som specialistvård.
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Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning.
Tillgodose de ökade behov av specialisthabilitering som är effekten av en
förbättrad överlevnad, som i sin tur beror på den mediciniska
utvecklingen.
Tillgodose de ökade behov som ses som en följd av nyanlända.

Förlossningsvård

Förlossningsvården behöver förstärkas och göras mer kunskapsbaserad och jämlik
i en situation när länets befolkning växer. Region Jönköpings län har fått särskilda
medel av staten för detta. Kompetensförsörjningen måste säkerställas på våra tre
akutsjukhus där fler barnmorskor behöver anställas. Insatser ska göras för att
stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län med bland annat fler
barnmorskor.
Kvinnors hälsa

Region Jönköpings län behöver i större utsträckning arbeta med att förebygga
våld i nära relationer. Attityder och normer måste förändras. Sjukvården ska ha en
aktiv roll i att fånga upp och hantera frågor om våld. Ett kunskapslyft införs inom
all verksamhet om våld i nära relationer.
Till förlossningsvård och kvinnors hälsa avsätts 10 miljoner kronor
Habilitering

Habilitering ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har konstaterat att habilitering i Sverige är
ett alldeles för lågt prioriterat område utifrån behov. Genom bra habilitering
underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom
skapas förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Region Jönköpings
län avsätter förhållandevis låga resurser till habiliteringsinsatser.
Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta. Folkhälsomyndigheten har visat på
tydliga skillnader när det gäller livssituationen och hälsa för personer med
funktionsnedsättning som grupp. Det konstateras att ekonomin ofta är ansträngd,
att det ofta saknas praktiskt stöd och ett naturligt socialt sammanhang. Våld,
kränkande behandling och brist på god tillgänglighet är också alltför vanligt
förekommande. För att förbättra livsvillkoren för människor med
funktionsnedsättning måste tillgängligheten bli bättre. Kunskap kring olika
funktionsnedsättningar och individens olika behov ska intensifieras hos Region
Jönköpings läns personal. Insatser ska göras som stödjer patienter med
funktionsnedsättningar att få rätt vård på lika villkor.
Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde
och dess omgivning. Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant
under senare år. Inte minst inom neuropsykiatriområdet, men också för barn med
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grava fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny grupp inom
habiliteringssektorn är de barn som överlever tack vare en bättre hälso- och
sjukvård, men med omfattande funktionsnedsättningar. Ett reellt allvarligt hinder
för att genomföra tidiga insatser är brist på personal. Insatser för att underlätta
övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska intensifieras.
IBT (intensiv beteendeterapeutisk träning) är en inlärningsteoretisk pedagogisk
behandlingsmetod för barn med autism med påvisat mycket goda
behandlingsresultat. Det är viktigt att fortsätta utbilda personal i IBT med målet
att alla barn som har behov av det ska erbjudas denna behandlingsmetod.
Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med
autism.
Habiliteringens uppdrag är att erbjuda re-/habiliteringsinsatser utifrån ett
medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och tekniskt perspektiv. Insatserna
ges utifrån HSL och LSS, råd och stöd och ska ha bästa möjliga vetenskapliga
evidens.
Kommunerna ansvarar för basala habiliteringsinsatser oavsett ålder och
boendeform. Personer med funktionsnedsättning och deras närstående är viktiga
medskapare i utvecklingen av personcentrerad habilitering.
Såväl den medicinska som den medicintekniska utvecklingen innebär att behoven
av habiliteringsinsatser både har ökat och förändrats för grupper som exempelvis
svårt sjuka barn med komplicerade missbildningar som överlever i större
omfattning, liksom barn som föds mycket för tidigt. Andra exempel är döva barn
med cochleaimplantat och barn med autism.
Ovanstående faktorer tillsammans med ökat antal remisser för personer som är
nyanlända till Sverige och som har behov av specialisthabilitering, innebär en stor
utmaning i kapacitet och resurshänseende. Arbete med att erbjuda likvärdig
habilitering i länet och att nå tillgänglighetsmål är viktigt.
Under planperioden sker bedömning av standarden på habiliteringens lokaler i
Värnamo.
Diagnostik

Medicinsk diagnostik står för 7–8 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader
och är en förutsättning för medicinska beslut i 80–85 procent av sjukvårdens
processer och behandlingar.
God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom diagnostiken



Diagnostiken ska bidra till att vården är förebyggande, förutseende, precis
och personcentrerad.
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Diagnostiken ska bevaka och säkerställa att väsentlig information och
fakta gällande utredning och diagnostik blir tillgängligt i relevanta
kunskapsstöd.
Diagnostiken bör utnyttja och vidareutveckla de möjligheter som tekniken
erbjuder för att underlätta fortbildning och möjliggöra ett ökat samarbete
inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård

I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till
regionsjukvård, i första hand vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till
rikssjukvård vid annat sjukhus för högspecialiserad vård i Sverige. Landsting och
regioner inom sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam samverkansnämnd
för att samordna och stärka sydöstra sjukvårdsregionens ställning inom områden
av gemensam karaktär. Regiongemensam vård vid Universitetssjukhuset i
Linköping finansieras med en fast och en rörlig del. Modellen för finansiering
bygger långsiktigt på Kostnad per patient (KPP).
Det är ett antal faktorer som kommer att påverka kostnadsutvecklingen inom
regionsjukvården. Det pågår en ett antal större ombyggnationsprojekt vid
Universitetssjukhuset i Linköping. Den högspecialiserade vården blir allt mer
avancerad och patientrörligheten ökar. Traumaorganisationen i sjukvårdsregionen
och behov av ambulanshelikopter håller på att ses över. Antalet genetiska
utredningar blir fler och cancerläkemedlen dyrare. Nya riktlinjer med nya
utredningar och behandlingar såsom utökad trombektomi (blodpropp i hjärnan tas
ut via en kateter som förs upp via ett kärl i ljumsken) inom strokevården har
införts.
Region Jönköpings läns kostnader för planerad EU-vård har ökat då antalet
patienter som ansöker om detta blir allt fler.
Handlingsplan specifikt för SPECIALISERAD PSYKATRISK VÅRD
Öppenvård

Den öppna psykiatriska vården behöver förstärkas. Att förebygga psykisk ohälsa
är ett brett politiskt ansvar. Hälso- och sjukvårdens ansvar att förebygga men
också behandla är ett prioriterat område. En förbättrad samordning, kvalitet,
tillgänglighet och delaktighet inom området psykisk ohälsa behövs. Dialogen och
samverkan med länets kommuner är viktig. För att behålla och rekrytera personal
inom området behövs ett särskilt arbete genomföras när det gäller
kompetensförsörjning. I dag har Region Jönköpings län färre läkare och
psykologer än riksgenomsnittet. Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha rätt
till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt
område. Teambaserat arbete som är specialiserat på olika typer av diagnosgrupper
ger goda förutsättningar att möta behoven hos patienten. För att klara det krävs en
sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan
huvudmännen samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar. Region
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Jönköpings län ska utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri
som står utanför vårdvalet.
I samband med vårdvalsinförandet inom primärvården avvecklades de
socialmedicinska mottagningarna. Det är viktigt att utveckla arbetsformer och
samarbeten som erbjuder patienter med beroendeproblematik optimal vård, för att
inte hamna mellan stolarna. Inte minst är det viktigt att inte förbise patientgruppen
med läkemedelsberoende i denna process. Konsekvenserna av vårdvalsinförandet
2010 ska utredas när det gäller socialmedicinska mottagningar och denna
patientgrupp.
Vården måste bli bättre och få förutsättningar att möta och behandla personer med
trauma som kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 1-15 procent av
barn och unga som utsätts för trauma under sin uppväxt, riskerar att utveckla ett
kroniskt stresstillstånd, PTSD. Region Jönköpings län bör snarast kartlägga och ta
fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar inom PTSD.
Vuxenpsykiatrin

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i länet och där vården är bland
den bästa i landet, inom följande utvecklingsområden:






En personcentrerad vård där den individuella vårdplanen utformas så att
erfarenhet och kunskap om individens behov tas tillvara på bästa sätt för
att erbjuda en vård på rätt nivå.
Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun.
Fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande.
Fortsätta förbättra den somatiska hälsan för personer med psykisk
sjukdom.
Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende med fokus på
att utveckla verksamheter över huvudmannagränser. Tillnyktringsenhet
etableras. Integrerad beroendemottagning är under utredning.

Rättspsykiatri

Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i Överenskommelse om Samverkan
och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen samt Vård vid US 2017. Sedan 2016 råder
det brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige. I nuläget nyttjas fler än de
avtalade platserna i Vadstena, därutöver köps platser i andra landsting. En optimal
användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena är ett område att utveckla.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under
flera år. Antalet barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning ökar. Föräldrar som söker
stöd och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller skolverksamheten blir ofta
remitterade till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med snabbt
omhändertagande och kort väntetider till utredning och behandling så att
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stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig
utveckling och välmående. En översyn görs omgående av nuvarande barn- och
ungdomspsykiatrisk organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Under 2009-2014 riktade staten stimulansmedel för att öka tillgängligheten för
barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen har använts till en allmän förstärkning
av barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att öka tillgängligheten. Första linjens
psykiatri för barn och unga erbjuds via barn- och ungdomshälsan som under 20162017 tillfälligt förstärktes för att öka möjligheten att ta emot nyanlända barn och
ungdomar. Behovet förväntas kvarstå under 2018. Utvecklingsområden:



Förbättra tillgänglighet till första besök, utredning och behandling
Fortsatt utveckling av samarbete över huvudmannagränser

Handlingsplan specifikt för ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter

Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande länk i akutsjukvårdskedjan.
Det är viktigt att arbeta med rätt använd kompetens där både
ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare har sin plats. Antalet uppdrag
fortsätter att öka; från 28 018 uppdrag 2007 till 45 600 uppdrag 2016.
Utvecklingen av arbetssätt pågår kontinuerligt. För att möta det ökade antalet
primär- och sekundärtransporter infördes under 2016 en så kallad
lättvårdsambulans. Detta följs upp under 2018.
Region Jönköpings län har träffat avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering.
Då det pågår en statlig utredning förlängs nu 2018 avtalstiden två år (plus två
optionsår) i väntan på kommande beslut om alarmeringstjänsten.
På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, har Region Jönköpings län
idag så kallade IVPA-larm (= I Väntan På Ambulans) i samverkan med
kommunalräddningstjänst. Det innebär att räddningstjänsten på aktuell ort får
larm via 112 och har då möjlighet att till exempel utföra defibrillering vid
hjärtstopp i väntan på ambulans. Region Jönköpings län står för kostnader för del
av utbildning och utrustning.
Ett arbete med att öka den kliniska läkarmedverkan i ambulanssjukvården har
startat i samarbete med operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset
Ryhov. Samarbete planeras även med primärvården där distriktsläkare kan
medverka virituellt i patientmötet prehospitalt.
Under många år har vi sett en utveckling där ambulanstransporterna ökat. En ökad
befolkning, fler transporter av patienter samt förhållningssätt till att använda
ambulans har bidragit bland annat till volymökning. I dag är ambulansen med
personal mer av en första medicinsk bedömning och behandling under färd med
hög kompetens och intensivvård. Behov finns att förstärka de befintliga resurserna
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med ytterligare en fullvärdig ambulans inom Jönköpingsområdet eventuellt till
kommun som idag saknar sådan. 2 miljoner kronor avsätts.
Ett kommunalförbund har bildats för svenskt ambulansflyg med uppdrag att
administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten samt
överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns
landsting den 1 januari 2016. Den rörliga kostnaden som består av en särskild
avgift per påbörjat flyguppdrag beräknas ligga på samma nivå som tidigare. I
kommunalförbundets regi pågår upphandling av flygplan som ska finansieras av
landets regioner och landsting. Inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen ska vi
verka för möjligheten till gemensam helikopterverksamhet undersöks.
Bidrag inom folkhälsoområdet

Region Jönköpings län lämnar bidrag till organisationer som arbetar inom ramen
för de elva nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på samhälleliga
förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Bidragen är en
viktig stimulans till civilsamhället för att möjliggöra mer stöd för invånarna att
kunna hantera sin hälsa, som en del i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som
stöd till olika projekt. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer,
idrottsrörelsen och organisationer inom funktionhinderområdet är exempel på
mottagare av stöd. Bidraget ska stödja föreningar att genom olika mötesplatser
sprida information, upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet
är öka medvetenheten i samhället om situationen för personer med
funktionsnedsättningar.
Funktionshinderområdet

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Begreppet
tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal
fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar även tillgången
till information och ett bra bemötande. För att skapa jämlika förutsättningar och
en jämlik vård/hälsa ska verksamheter säkerställa att tillgänglighetsperspektivet
finns i upprättade handlingsplaner. Insatser ska göras som stödjer att patienter
med funktionsnedsättningar får vård på lika villkor.
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS.
Hjälpmedelsverksamhet

Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor,
verksamhet vid hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt
ortopedteknisk verksamhet.
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Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region
Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt att den
sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att
kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. En styrgrupp för
hjälpmedelscentralens hjälpmedelsverksamhet verkar med representanter från
Region Jönköpings län och länets kommuner. Regelverket Hjälpmedel i
Jönköpings län är gemensamt och målet är att länsinvånarna ska få samma
möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det
enskilda fallet.
Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att
begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar. Totalt följs årligen över 2 000
fall upp av olika anmälningspliktiga sjukdomar. En annan viktig del i det
förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för
barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och
vaccination av olika riskgrupper. Beslut om ett särskilt vaccinationsprogram för
äldre och andra riskgrupper mot influensa och lunginflammation väntas från
regeringen. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar med vaccin mot
influensa, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och
kikhosta införs. Införa ett samlat vaccinationsprogram för de som är 70 år och
äldre.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken,
missbruksvården och socialtjänsten, startade våren 2016 och har nu 110 personer
inskrivna i verksamheten (hösten 2017). Detta är ett viktigt sätt att nå intravenösa
missbrukare för att motivera till drogfrihet och förebygga blodsmittor som hepatit
B, hepatit C och hiv.
Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på
flera platser i vårt län. Vården rekommenderar vaccination när du vistas i så
kallade riskområden under längre tid. Idag är det medborgaren som får stå för hela
kostnaden för vaccination och detta gäller även för barn. TBE-vaccination ingår
idag inte i den fria barnsjukvården. En subventionerad TBE-vaccination för barn
och ungdomar utreds.
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
(SOSFS 2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska
finnas i Region Jönköpings län.
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs
planläggning, utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan
måste analyseras fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete
genomförs delvis genom projektanställningar med hjälp av särskilt bidrag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett
myndigheter att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande
antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB), bedöms kostnaden öka. Sedan 2015
har 0,6 miljoner kronor tillförts området, från och med 2019 tillförs ytterligare 2,0
miljoner kronor.
Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård

Ett område som behöver förbättras är förhållanden för kliniska studier och
forskning. Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och sjukvård är en central
del i en kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid
stimulerat och finansierat klinisk forskning och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet. Detta har resulterat
i att organisationen har många aktiva forskare och en mycket god vetenskaplig
aktivitet vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och attraktionskraft. Region
Jönköpings läns stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård är
organiserat under Futurum som även har ansvar för VFU-organisation, klinisk
prövningsenhet, primärvårdens FoU-enhet, studierektorsorganisation och
decentraliserad läkarutbildning. De FoU-aktiviteter som Region Jönköpings län
stöder är till exempel medarbetares forskningsuppdrag, forskningstid,
forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga konferenser och forskarutbildning.
Den decentraliserade läkarutbildningen och universitetssjukvård i Sydöstra
sjukvårdsregionen innebär ett ökat behov att stärka stödet till kliniska forskare och
klinisk forskning. Under de senaste åren har också en klinisk prövningsenhet vid
Futurum och en sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, Forum
Sydost, etablerats och utvecklats positivt vilka båda bland annat bidrar till att fler
kliniska prövningar av läkemedel och medicinteknik genomförs i Sydöstra
sjukvårdsregionen. Medicinsk och klinisk forskning behöver öka med fokus på att
implementera nya innovativa teknologier. Vår sjukvårdsregion är därför en
lämplig arena för att ta fram en Life Science strategi, arbete pågår och bör
omfattas av ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik
och hälsovård.
Det årliga regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet i sydöstra Sverige
(FORSS) debiteras landstingen/regionerna utifrån andelen invånare. Andelen för
Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går
projektmedel tillbaka till länet för forskning och utveckling. Region Jönköpings
län stöder i likhet med övriga sjukvårdshuvudmännen i Sverige nationellt sökbara
forskningsmedel till klinisk behandlingsforskning. Region Jönköpings län bidrar
med 2,7 miljoner kronor per år.
Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare som skapats
tillsammans med Högskolan och länets kommuner är en drivande aktör i
utvecklingen av forskningsområdet Förbättringsvetenskap (Improvement
Science), vilket sätter Jönköpings län på både den nationella och internationella
forskningskartan.
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Avgiftsnivåer

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i intranätet, på Region Jönköpings läns
webbplats rjl.se samt i särskild bilaga till budgeten. Nationellt införs från 2018
avgiftsfri gynekologisk cellprovstagning.
Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska
göras, med plan för införande.
Regelverket för hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ses över under 2018.
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TANDVÅRD
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, som säger att Region Jönköpings
län har ett övergripande ansvar att planera all tandvård, oavsett vem som är
huvudman eller som utför den.
Enligt lagen ska folktandvården svara för
 regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar, till och
med det år de fyller 22 år
 specialisttandvård för vuxna
 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som Region Jönköpings län
bedömer lämpligt.
Region Jönköpings län ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter
med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av
särskilt stöd erbjuds tandvård.
Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med etableringsfrihet och i princip
fri prissättning. Allmäntandvård för vuxna finansieras av patientavgifter och
ersättning från den statliga tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras av
barntandvårdspeng.
Region Jönköpings län är genom Folktandvården en stor producent av tandvård.
Det innebär att Region Jönköpings län uppträder i olika roller inom tandvården –
som både ”beställare” och ”utförare”. Det är därför viktigt att agera på ett
konkurrensneutralt sätt och att de olika rollerna är tydliga såväl organisatoriskt
som ekonomiskt.
Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet, finns det skäl att ge specifika
ersättningar till både Folktandvården och privattandvården, för åtaganden som
inte har full kostnadstäckning genom tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng
eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla uppdrag inom områden som
geografisk tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser för speciella
diagnosgrupper. Inom barntandvården har Folktandvården ett särskilt uppdrag för
kollektiva insatser, som finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik
ersättning.
Tabell X: Verksamhetens omfattning
1) Uppgifterna för antal behandlade vuxna gäller enbart Folktandvården.

Perspektiv: Medborgare och kund
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för länets befolkning. Sambandet
mellan tandhälsa och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet viktigt för alla patientgrupper.
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Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och ungdomar fritt välja vårdgivare.
Tillgängligheten till Folktandvården har minskat och det förekommer väntetider
både internt för revisionspatienter och för nya patienter. Satsningar för att möta
behovet bör prioriteras.
Redovisning av epidemiologiska data för barn och ungdomar 3–21 år inkluderar
både Folktandvården och privattandvården.
Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.
Strategiska mål:

Bra munhälsa. God tandvård

Framgångsfaktor:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att
nå hälsoeffekter hos befolkningen.

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Andel kariesfria 19åringar

IT-systemet T4

45 %

42 %

IT-systemet T4

22 %

Nytt mål 2015

Resultat 2016

Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.

Andel av
revisionspatienter som
har frisktandvårdsavtal.
Resultaten kommer att
redovisas i andel
kvinnor och andel män.

Framgångsfaktorer:

Ej rapporterat

God tillgänglighet och bra bemötande

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom 180
dagar.

Förfrågan till samtliga
kliniker

90 %

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017

Andel revisions
patienter som fått tid
till undersökning och
behandling inom 180

Förfrågan till samtliga
kliniker

90 %

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017
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dagar från måldatum

Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än sju
dagar

T4/Diver

90 %

Specialisttandvården:
Antal remisspatienter,
som väntat mer än 60
dagar

T4/Diver

0

428 patienter

508 patienter

Täckningsgrad för den
uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömning)

Statistik

90 %

88 %

94 %

Andel berättigade
(kvinnor och män med
intyg om nödvändig
tandvård) som fått
tandvård utförd

Statistik

Bättre än föregående år.

Andel nöjda kvinnor
och män

Enkäter

100 %

Nytt mått 2017

49 % totalt

Nytt mått 2017

51 % totalt

53 % män

55 % män

46 % kvinnor

48 % kvinnor

98 %

(enbart
Folktandvården)

Perspektiv: Process och produktion
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i vården ska fortsätta, genom att det
kliniska förbättringsarbetet prioriteras.
God tillgång på tandvårdspersonal kräver fortsatta satsningar på rekrytering av
både nyutbildad och erfaren personal, samt insatser för att behålla befintlig
personal. Samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för
kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en naturlig del i verksamheten.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande centrum – såväl nationellt som
internationellt – för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av
tandvårdspersonal.
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Perspektiv: Ekonomi
En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av tandvården är tillgång på
kompetent personal och att investeringar i ny och bättre teknik successivt kan ske.
Befintliga resurser som personal, lokaler och utrustningar måste användas på ett
så effektivt sätt som möjligt.
En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tandvård som kännetecknas av hög
kvalitet och hög produktivitet, är att all personal förstår sambanden mellan
arbetsorganisation, prestationer och ekonomiskt utfall. För detta krävs både
utbildningsinsatser och uppföljningssystem.

Strategiskt mål:
som lång sikt

God hushållning av resurser på såväl kort

Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga budget

Allmäntandvård barn
-20 miljoner kronor
allmäntandvård vuxna
+5 miljoner kronor

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i
förhållande till arbetade
timmar

Ekonomisystem samt
T4

Förbättrad produktivitet
jämfört med tidigare år

Resultat 2016

-7 %

(Folktandvårdens
allmäntandvård)

Handlingsplan
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för Region Jönköpings läns
övergripande befolkningsansvar och mål om god tandvård. I begreppet ”god
tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid för att få komma till en
tandläkare, ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla vardagar
samt rimligt avstånd till närmaste klinik. I budget 2009 lades förutsättningarna för
Folktandvårdens klinikstruktur fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft, och
enligt dessa förutsättningar inte ska avvecklas, finansieras med en särskild
ersättning. Budgeten är 2,2 miljoner kronor för 2018.
En utmaning är att ha kompetent och utbildad personal på tandvårdsklinikerna i
länet. Avgångarna inom tandläkar- och tandsköterskekollektivet är större än den
tillgång på kompetens som finns att rekrytera. Den förväntade förbättringen av
tandhälsan väntas inte kunna balansera denna efterfrågan på personal. Allt fler
äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav på samverkan
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mellan omsorg, vård och tandvård. Den stora flyktingströmmen till länet kräver
resurser, kompetens och tillgänglighet. För att möta det ökade behovet måste nya
arbetssätt utvecklas så att rätt kompetens används inom olika områden.
Folktandvården är en stor producent av tandvård i länet och tillhandahåller
tandvård till cirka 185 000 länsinvånare. Folktandvårdens prissättning bör inte
avvika för mycket från TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket),
referenspriser för att inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för den
enskilde. Krav på konkurrensneutralitet förutsätter att prissättningen baseras på
självkostnad. För att finansiera pris- och löneökningar höjs Folktandvårdens priser
2018 med i genomsnitt 2,4 procent. (2017 – 2,7 procent)
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl mervärdeskatt ingå,
trots att den kommunala sektorn har generell avdragsrätt för mervärdesskatt.
Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För
2018 är denna beräknad till 20 miljoner kronor. (2017 – 18,9 mnkr)
Allmäntandvård vuxna
För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda, krävs bra
bemötande och bra omhändertagande. Alla patienter ska informeras om
behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med mera. Det ökade vårdtrycket
medför att arbetet med att förbättra tillgängligheten måste fortsätta. Värdet för
kunden ska mätas genom kundenkäter.
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken fyllningar eller kariesskador som
behöver lagas när de lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården.
Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna upp till 22 års ålder har införts från
och med 2018. Ytterligare en årskull tillkommer 2019, då barn- och
ungdomstandvården blir kostnadsfri upp till 23 års ålder.
Vuxentandvårdens utgiftsram på 12 miljoner kronor (2017: 11,6 miljoner kronor)
avser kostnader för läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader som inte
finansieras genom tandvårdstaxan samt ersättning till Folktandvården för
vuxentandvårdens underskott vid tre underskottskliniker.
Allmäntandvård barn och ungdomar
Åldern höjs för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till 23 år. Det sker i
två etapper. År 2017 höjdes åldern till 21 år och år 2018 höjs den till 22 år. Detta
sker genom en förändring i tandvårdslagen och landstingets ansvar för tandvården
utökas därmed. Region Jönköpings län kompenseras för ökade kostnader genom
att det generella statsbidraget höjs. Den förbyggande tandvården behöver
utvecklas både riktat till yngre och äldre för en bra munhälsa på lika villkor.
Anslaget för allmäntandvård till barn och unga har minskat de senaste åren. Med
ett utökat behov och fler ungdomar behövs ytterligare resurser riktade till barn och
unga. Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks.
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Den långsiktiga målsättningen för barn och ungdomars tandhälsa är att hålla
tänder och munhåla friska. Medfödda och förvärvade defekter och
tandställningsfel ska korrigeras till tillfredsställande funktion och utseende.
Folktandvården har, tillsammans med hälso- och sjukvården, ansvar för att
informera om tobakens och kostens inverkan på den allmänna hälsan och
munhälsan. I Jönköpings län omfattar barn- och ungdomstandvården ett totalt
åtagande på cirka 85 000 personer i åldern 3–22 år.
Inför 2018 förstärks budgeten för barntandvården med 3,8 miljoner kronor för den
årskull som tillkommer. Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska differentiera
vårdpengen utifrån att tandhälsan varierar i länet.
Utgiftsramen för barntandvårdspengen 2018 uppgår med ovanstående
förstärkning till 113,7 miljoner kronor. Antalet 3–22-åringar beräknas 2018 uppgå
till 85 000 personer vilket ger en genomsnittlig barntandvårdspeng på 1 340
kronor.
Folktandvården har under många år tillsammans med andra aktörer genomfört ett
framgångsrikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med målet att förbättra
barn och ungdomars hälsa. För Folktandvårdens preventiva arbete inom
barnhälsovård, förskola, grundskola och gymnasium ges en särskild ersättning på
10,6 miljoner kronor. (2017: 10,3 miljoner kronor)
Utöver barntandvårdpengen och det preventiva folkhälsoarbetet finns en
utgiftsram på 5,2 miljoner kronor (2017: 5,0 miljoner kronor) för Folktandvårdens
och privattandvårdens kostnader avseende utbildningsansvar, läkemedel,
tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården för underskottskliniker.
Total utgiftsram barntandvård 2018: 129,5 miljoner kronor
Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter med särskilda behov av
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds
tandvård. Det är personer i särskilda och egna boenden samt personer som
omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper kostnadsfri munhälsobedömning
(uppsökande verksamhet) och nödvändig tandvård. Munhälsobedömning är
avgiftsfri. 4 700 personer tackade ja till erbjudandet om munhälsobedömning och
av dessa fick 94 procent bedömning (4 409 personer) under 2016.
Tandvård ges även till andra patientgrupper som ett led i en sjukdomsbehandling.
Den tandvård som här avses kan till exempel vara infektionssanering inför vissa
kirurgiska ingrepp.
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Landstingen/regionerna ansvarar också för 11 grupper (diagnosbaserat) som har
stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar och/eller
funktionshinder.
Från och med 2016 sker den uppsökande verksamheten i Region Jönköpings läns
regi under tre år. Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre
vilket är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det krävs ett förbättrat samarbete
mellan tandvården, sjukvården och socialtjänsten. Folktandvården har fått ett
utökat uppdrag att utveckla arbetsätt för denna samverkan. Det är även viktigt att
stimulera fler till behandling, vilket kräver ökat engagemang hos vårdpersonal.
Förändringen kommer kontinuerligt att följas.
För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och
tandvård till vissa grupper med långvariga sjukdomar eller funktionshinder betalas
öppenvårdsavgift. Denna tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan
finansieras helt av Region Jönköpings län inom ramen för hälso- och sjukvårdens
högkostnadsskydd.
Det är en stor utmaning att alla de personer som har ”Intyg om nödvändig
tandvård” får sitt tandvårdsbehov bedömt och eventuell tandvård utförd. Under
2016 hade 7 447 personer intyg och av dessa fick 51 procent tandvård.
En framgångsfaktor för att fler personer med särskilda behov får eventuell
tandvård tillgodosedd kan vara att den kan ges i nära anslutning till boendet.
Arbetssätt med mobil enhet tillämpas i viss omfattning och den utvärdering som
gjorts visar att verksamheten är bra för patienterna och vårdpersonalen, men inte
ergonomiskt optimal för tandvårdspersonalen. Kostnaden blir också högre än
traditionell behandling på klinik.
Tandvård för personer med särskilda behov har 2018 en budget på 31,6 miljoner
kronor (2017: 30,6 miljoner kronor).
Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård tillgodoses huvudsakligen genom
Folktandvårdens odontologiska institution. Konsultation och kompetensstödjande
arbete gentemot allmäntandvården är ett är viktigt arbete för att öka
allmäntandvården möjligheter till ett bredare omhändertagande. Ett led i detta
arbete ska vara att specialisttandvård också utförs av specialister på
allmäntandvårdskliniker.
Odontologiska institutionen har ett nationellt uppdrag att utbilda
specialisttandläkare. Utbildning sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi,
odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, ortodonti,
parodontologi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget tolv platser.
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Antalet patienter som behandlas inom specialisttandvården ökar. Förhållandet
mellan antalet nyutexaminerade och erfarna tandläkare har ändrats. Befolkningen
blir äldre och drabbas av sjukdomar som kan påverkas av bristande munhälsa. Ett
stort fokus ligger på att förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. Detta
kan innebära behov av att disponera om resurser inom specialisttandvården till
förstärkning av sjukhustandvården i östra och södra länsdelen. En filial till
sjukhustandvården finns i Värnamo.
Det finns ett ersättningssystem för specialisttandvården med uppdragsbeskrivning
och därtill kopplad ersättning för områdena:




tandvård som inte kan finansieras genom intäkter från patient och
försäkring
forskning och utveckling
utbildning av specialisttandläkare med flera.

Budgeten för specialisttandvården avseende barn och ungdomar utökas med hjälp
av statsbidrag på grund av att åldersgruppen 20–22 år från och med 2018 har fri
tandvård. Specialisttandvårdens budget 2018 är 109,5 miljoner kronor (2017:
105,3 miljoner kronor).

50

BUDGET
2017-12-01

RJL 2017/83

Kap 4 Regional utveckling
Regional tillväxt och utveckling
Region Jönköpings Län har uppdraget att samordna, planera och genomföra det
regionala utvecklingsarbetet i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter och
processer som drivs av regionen själv såsom länstrafiken, kultur, och utbildning
men även samordning av andra delar tillsammans med statliga myndigheter,
länsstyrelse, kommuner med flera. Det är viktigt att Region Jönköpings län tar en
ledande roll för helheten och verkar för bästa samordning. Region Jönköpings län
ska under 2018 stärka det regionala ledarskapet, främja mellanregional planering
och kommunöverskridande samarbete.
Ett bra liv i en attraktiv region skapar vi tillsammans, vi som bor och verkar i
Jönköpings län. Det civila samhället, näringslivet, och det offentliga bidrar på
olika sätt till visionen om ett bra liv i en attraktiv region. Region Jönköpings läns
roll är att vara en katalysator för regional utveckling, att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och företag som finns i länet.
Särskilt viktigt är att lyfta fram barnperspektivet; vi ska vara Sveriges bästa region
att växa upp i.
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en
attraktiv region ska förverkligas. Arbetet inom regional utveckling spänner över
flera områden och utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Regionalt utvecklingsarbete
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar såväl verksamheter
som drivs av Region Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling och
utbildningar som processer som vi inte fullt ut äger själv. Det är viktigt att Region
Jönköpings län tar en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga
samordning.
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin till 2025 (RUS).
Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala
och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska.
Prioriterade områden i det regionala utvecklingsuppdraget:





Arbetsmarknad/Näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)

Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utvecklingsmedel. Dessa medel
fördelas mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga
bemyndiganderamen (maximalt utestående beslut som ännu inte är utbetalade)
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uppgår innevarande år till 62 miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till
24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procent medfinansiering ges till
projekt som stimulerar till näringslivutveckling, innovation, kompetensförsörjning
och internationellt samarbete.
Regionala utvecklingsmedel

Region Jönköpings län avsätter, utöver de statliga medlen, 27,5 miljoner kronor
till stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till regional
tillväxt.
Prioriterade projekt under 2018:







Uppkopplad industri och nya material
Digitalisering
Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med
näringslivet
Energi och grön omställning
Kompetensförsörjningsinsatser
Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och
landsbygdsprogrammet

Övrig finansiering

Utöver ovanstående medel har Region Jönköpings län också möjlighet att
tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- eller statliga medel, från olika
insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala
utvecklingsarbetet på olika sätt.
EU:s strukturfonder

EU:s strukturfonder (europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF samt
europeiska socialfonden ESF) är viktiga verktyg för att genomföra EU:s
gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län tillhör i dessa sammanhang
NUTS II-området Småland och Öarna.
ERUF för Småland och Öarna har ett gemensamt regionalt strukturfondsprogram
för investeringar i tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020. Programmet
innehåller fyra insatsområden:





Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik
Öka små- och medelstora företags konkurrenskraft.
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn.

ESF för Småland och Öarna har en regional handlingsplan för europeiska
socialfonden 2014–2020. Planen innehåller två programområden:


Kompetensförsörjning
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Öka övergången till arbete för individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden

Tillsammans omfattar strukturfonderna för Småland och Öarna drygt 1 miljard
kronor under en sjuårsperiod.
Tillväxtarbetet som Region Jönköpings län ansvarar för har ett starkt fokus på
samverkan och utveckling av gemensamma planer och strategier med olika
intressenter. Satsningar inom till exempel Länstrafiken, samverkan kring nya
infrastruktursatsningar, kultur, näringslivssamverkan etc. ska alla bidra till en
förstärkt arbetsmarknadsregion, med goda utvecklingsmöjligheter där man vill
verka, vistas och leva. Region Jönköpings län finansierar projekt som bidrar till
regional tillväxt och initierar även egna processer och aktiviteter som stärker
länets utvecklingskraft.
I arbetet med att utveckla länet ingår samarbete och påverkansarbete gentemot stat
och EU. En del regionala utvecklingsfrågor såsom utvecklingen av
höghastighetståg, bredbandsutbyggnad, antalet utbildningsplatser i länet beslutas
på nationell nivå men får mycket stark regional påverkan. För att säkerställa
regionala intressen på nationell nivå avser Region Jönköpings län arbeta än mer
med påverkansarbete under 2018 och framåt.
Landsbygden – en framtidslösning

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella
näringar, som kan erbjuda hållbar tillväxt och som kommer att ha en avgörande
betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad
ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden. Vidare
erbjuder den miljöer för attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och
rekreation. Region Jönköpings län skall aktivt verka för att ta tillvara,
tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturresurser. Landsbygden
ska ses som en värdefull tillgång med många utvecklingspotentialer.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens
på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Region Jönköpings
län kan även mer aktivt stödja och samverka med dessa olika aktörer, exempelvis
LRF, allt för att behålla servicen på landsbygden. Region Jönköpings län kan även
skapa förutsättningar för att få in fler på arbetsmarknaden genom mer gröna jobb.
Här finns möjlighet att söka statliga medel som kan gå till jobb med lägre
kvalifikationskrav såsom upprustning av vandringsleder, skötsel och förvaltning
av skyddad natur och bekämpning av invasiva främmande arter. Region
Jönköpings län ska vara aktiv i arbetet med att ta tillvara, tillgängliggöra och
utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.
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Arbetsmarknad och näringsliv
En viktig framgångsfaktor för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin är
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utveckling av näringslivet. Ett starkt
och konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och
utveckling och därför satsar Region Jönköpings län extra mycket på att utveckla
och stödja näringslivsutveckling i länet.
Jönköpings län har länge varit en av Sveriges ledande industriregioner, med
många små- och medelstora företag. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som
allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre utbildningsnivåer kommer
att behövas framöver. Jönköping University har utvecklats väl, med ett ständigt
ökande söktryck samtidigt som antalet högskoleplatser har minskat de senaste
åren. Behovet av högre utbildningsnivå är nu påtaglig och en av de största
utmaningarna för länet. Om unga inte kan studera i vårt län och istället väljer
annan studieort minskar sannolikheten att de kommer tillbaka hit efter avslutade
studier. Främst tappar vi unga välutbildade kvinnor.
Efterfrågan på YH-utbildade växer och länet ligger i toppskiktet när det gäller
antal platser per invånare. Trots att flera tusen jobb har försvunnit inom
tillverkningsindustrin sedan 2008 är länets näringslivsstruktur präglad av den
industriella basen. På länsnivå är andelen sysselsatta i denna sektor 23 procent,
jämfört med rikssnittet som är 12 procent. I en av länets kommuner är andelen så
hög som 56 procent. Lägger man till stödjande tjänstenäringar som indirekt får sin
sysselsättning via industriella näringar är sysselsättningen fortfarande i en
nationell jämförelse starkt förknippad med industri. En förskjutning mot mera
tjänsterelaterade näringar sker dock vilket är positivt ur flera aspekter. Under 2017
har regeringen presenterat fem nya strategiska samverkansområden som ska bidra
till svensk konkurrenskraft och tillväxt. Jönköpings län har med tanke på länets
näringslivsstruktur stora möjligheter att ta en betydande position i detta nationella
arbete där forskningsanslag kopplat till befintligt näringsliv samt utvecklandet av
testbäddar uppmuntras. De regionala utvecklingsmedlen ska bidra till att stötta
dessa satsningar i länet
Oro och krig i omvärlden har lett till att vi sett ett ökat inflöde av nyanlända.
Under 2015 kom ca 7 500 nyanlända till Jönköpings län varav omkring 3 500 var
barn. Vårt län har en stor demografisk utmaning i att vi blir allt äldre, föder färre
barn i kombination med en utflyttningstrend. Lyckas vi integrera nyanlända kan
detta nytillskott av arbetskraft bli mycket positiv för vårt län.
Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings
län – Prognos för arbetsmarknaden 2017” pekar på en ökad efterfrågan av
arbetskraft på grund av en god ekonomisk utveckling och ett stort
flyktingmottagande. Den prognostiserade ökningen av sysselsättningen under
2017 väntas ske inom branschgrupperna bygg, privata tjänster och offentlig
verksamhet. När det gäller sysselsättning inom jord- och skogbruk samt industri
beräknas den kvarstå på en oförändrad nivå under 2017. Branscher inom teknik
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och tillverkning blir alltmer kunskapsintensiva, vilket kräver mer kvalificerade
yrkeskunskaper vid ny- och ersättningsrekrytering. En stor utmaning är att en stor
del av de arbetssökande inte matchar arbetsgivarnas behov. Rapporten pekar på att
vi både får fler bristyrken och fler arbetslösa under 2017–2018. För Region
Jönköpings läns del är det viktigt att vara är en aktiv part i samordningen av olika
insatser som görs för nyanlända och att en kartläggning av nyanländas
kompetenser genomförs så fort som möjligt, för att matchningen gentemot
arbetsmarknaden ska bli så bra som möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan
med kommuner, arbetsförmedling, länsstyrelse och andra berörda aktörer.
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad





En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och
har ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med
spetskompetens som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och
efterfrågan på en internationell marknad.

Mätbara målvärden










Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över
riksgenomsnittet.
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig
gymnasieutbildning ska närma sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande
till föregående år.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående
år.
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning
ska minska i förhållande till föregående år.
Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan
kvinnors och mäns löner minska.
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Utmaningar
1. Låg utbildningsnivå och stora skillnader mellan kommunerna och könen

Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med eftergymnasial utbildning,
är lägre än rikssnittet. Utbildningsnivån är lägre bland män än bland kvinnor. Det
finns även stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna. Traditionella
industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå. Många personer
är dessutom sysselsatta inom handel, transport och logistik, vilket också bidrar till
en generellt låg utbildningsnivå.
Den låga utbildningsnivån inom näringslivet är ett hinder för tillväxt.
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2. En åldrande befolkning och en snabb urbanisering

Försörjningsbördan ökar eftersom antalet yngre och äldre, jämfört med
arbetskraften 20–64 år, blir fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre i
centralorterna än på glesbygden. När andelen äldre ökar förändras också kraven
på resurser och nya kompetenser för att tillgodose olika behov i samhället. Det
faktum att vi har nettoutflyttning av unga (20–25 år) ökar utmaningen. Likt många
andra län är Jönköpings län i olika grad påverkat av urbaniseringens effekter. Det
är främst i områden i och runt Jönköpings kommun som befolkningsutvecklingen
långsiktigt och stabilt är positiv. För näringslivets kompetensförsörjning är detta
en kritisk faktor. Svårighet att attrahera arbetskraft riskerar att företag väljer att
utöka eller etablera sin verksamhet i högre grad närmare befolkningscentra vilket
därmed kommer att påskynda urbaniseringstakten.
3. En stor flyktinginvandring

Många flyktingar har kommit till vårt län. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns nästan
4 900 personer i Migrationsverkets mottagningssystem. Arbetsförmedlingen
räknar med att antalet personer i etableringsuppdraget kommer att mer än
fördubblas de kommande två åren. Sedan tidigare har vi redan en stor arbetslöshet
bland utlandsfödda med uppehållstillstånd. Detta ställer stora krav på skolan men
också på arbetsmarknadens förmåga till anpassning. Kraftsamling kring
integrationen är nödvändig.
4. Starkt beroende av industri med svag sysselsättningsutveckling

Efter finanskrisen har sysselsättningsutvecklingen inom industrin varit svag.
Indirekt sysselsätts personal via bemanningsföretag, men även utan detta tillskott
har branschen rationaliserat bort arbetskraft till förmån för automatisering. I allt
snabbare takt ställs större krav på effektivisering, kvalificerade kompetenser och
innovation för att industrin ska behålla sin konkurrenskraft och utvecklas.
5. Låg forskning, utveckling och innovation i näringslivet

Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket.
Detta påverkar näringslivets utvecklingsmöjligheter, det vill säga innovationer
samt tjänste- och produktutveckling. Tillsammans med Jönköping University (JU)
arbetar Region Jönköpings län aktivt för att höja forskningsanslagen till JU och att
stärka kopplingen mellan JU och näringslivet.
6. Hög medelålder på företagare

En hög medelålder hos företagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla
länets entreprenörskap och attrahera nyetableringar. Av småföretagare i
Jönköpings län med en omsättning över 100 000 kronor och minst en respektive
högst 58 anställda är 42 procent över 55 år. Fler behöver bli företagare, inte minst
kvinnor eftersom de idag är underrepresenterade.
7. Generationsväxling

Utöver utmaningen med en hög medelålder på företagare, står länet inför en
generationsväxling även av övrig personal inom flera bärande branscher. Särskilt
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tydligt är detta inom jord- och skogsbruk samt inom den offentliga tjänstesektorn.
Särskilt hög är medelåldern bland personer i ledande befattning.
8. Ojämlik arbetsmarknad

Skillnaderna i medianinkomst mellan kvinnor och män i Jönköpings län är större
än för riket. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns ohälsotal är också stora.
Arbetsmarknaden präglas av ojämlika arbetsförhållanden, där kvinnor,
utomeuropeiskt födda och människor med funktionsnedsättning missgynnas. Det
gäller både sämre möjligheter till heltidstjänst och lägre lönesummautveckling
under arbetslivet. Skillnaderna i ohälsotal och livsinkomst får därmed stora
konsekvenser för människors levnadsstandard och framtida pension.
9. Särskilt utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten har ökat de senaste åren. Grupper med särskilt hög
arbetslöshet är de som varit arbetslösa en lång tid, funktionsnedsatta,
utomeuropeiskt födda och personer utan gymnasieutbildning. Konsekvenserna av
att människor står utan egenförsörjning, samtidigt som de demografiska
utmaningarna växer, blir ökade sociala klyftor.
10. Matchningsproblematik

Kompetensbehovet på arbetsmarknaden ökar. Det råder brist på arbetskraft med
eftergymnasial utbildning bland annat inom tillverkning, vård och omsorg samt
IT. Trots att den tillgängliga arbetskraften har ökat uppger arbetsgivare att de inte
hittar personer med rätt kompetens.
11. Ökad automatisering och digitalisering

Sysselsättningen inom industri kan inte öka genom rationaliseringar. Istället måste
processerna bli än mer effektiva, bland annat genom högre automationsgrad, men
också genom effektiviserade leverantörskedjor. Digitalisering inom alla sektorer
kommer att innebära behov av nya kompetenser men också behov av
kompensutveckling av befintlig personal. En förflyttning uppåt i värdekedjan
måste ske samtidigt, vilket också förutsätter att nya kompetenser tillförs länets
näringsliv. Ökad andel av sysselsättningen måste därför, av flera skäl, komma från
olika typer av tjänstenäringar; både kommersiella tjänster men även personella
tjänster/samhällsservice. En fortsatt bredbandsutbyggnad är därför oerhört viktig.
12. Fler nya företag behövs

Jönköpings län förknippas med entreprenörskap och kreativitet, vilket sannolikt
har sin grund i den historiska bilden av länet. Statistiken talar dock ett annat språk.
Vid nationella jämförelser av andelen nystartade företag ligger Jönköpings län
regelmässigt i botten. Länet behöver även etablering av fler företag som levererar
tjänster mot företagen. En ökad etablering av denna typ gynnar företag inom de
traditionella branscherna, så att näringslivet breddas och utvecklas för att
företagen ska förflyttas uppåt i värdekedjan.
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Handlingsplan Arbetsmarknad och näringsliv
Den regionala utvecklingsstrategin

Under 2017-2018 revideras den regionala utvecklingsstrategin (RUS)i samverkan
med samhällets aktörer och intresseorganisationer. Detta arbete kompletteras även
med en OECD studie som presenteras våren 2018. Implementeringen av RUS och
utvecklingen av webbplatsen utveckling.rjl.se fortsätter. Regionala
utvecklingsdagar arrangeras årligen.
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats och
fortsatt fokus på regional jämställd tillväxt är viktig för länets utveckling. Under
2018 fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera innovations- och
näringslivsrådgivningen i länet.
Påverkansarbete på nationell nivå

För den fortsatta kompetensförsörjningen är det viktigt att skapa fler
studiemöjligheter på yrkeshögskolenivå och på högskolenivå i länet. Därför satsas
det på strategisk kommunikation med nationella myndigheter och beslutsfattare i
syfte att öka kunskapen om länets utmaningar, öka antalet utbildningsplatser och
för att skapa större kunskap om behovet av forskningsanslag till vårt lärosäte. Idag
är forskningsanslagen i Sverige mycket ojämnt fördelade mellan lärosäten. För
vårt läns näringsliv är forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med
högskolan en viktig del av den omställning som sker.
Förstärkt kompetensplattform

Då utmaningarna kring matchning på arbetsmarknaden är en prioriterad fråga ska
regionala utvecklingsmedel som bidrar till förbättrad kompetensförsörjning
prioriteras under 2018. Bidrag ges inte till utbildningar eller till enskilda företag.
Tänkbara satsningar kan vara projekt som förbättrar integration, stärker ungas
kunskap om vårt näringsliv, verkar för generationsväxling i företag, bidrar till
kompetenshöjande åtgärder för näringslivet eller gör att vi bättre tar tillvara länets
humankapital.
Region Jönköpings län arbetar sedan tidigare med kompetensplattformsuppdraget
som syftar till att ta ett samlat grepp kring utbudet av utbildningar och länets
behov av kompetens. Genom analyser, prognoser och forum skapas en översikt,
kunskap och förståelse kring situationen i länet. Dessa sprids i ett flertal nätverk
och via webbplatsen utveckling.rjl.se. Inom detta område drivs även attitydprojekt
i kommunerna för att öka ungas intresse och kunskap om vår regionala
arbetsmarknad. Vi samordnar flera olika nätverk för studievägledare, YHutbildare, branschråd m.m.
Valideringscheckar
Sverige präglas för närvarande av stark och hållbar tillväxt, vilket märks även i
Jönköpings län. Arbetslösheten är lägst i landet även bland ungdomar. Bland
inrikes födda är det i det närmaste full sysselsättning. Fortfarande står dock allt för
många utanför arbetsmarknaden, många av dem är nyanlända och ungdomar.
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Samtidigt är det stor brist på flera yrkesgrupper i både det privata och offentliga
näringslivet vilket hämmar tillväxt och utveckling. För att underlätta för företag
att ta tillvara på och stärka sin kompetens vill vi införa företagsvalideringscheckar
som är en garant för existerande kompetens och snabbare matchning. Genom
validering av befintliga kunskaper kopplat till kompletterande utbildningar kan
också steget för en enskild individs väg till arbete förkortas. Region Jönköpings
län ska vara aktiv i att ta del av och bidra till utvecklad validering till jobb i
enlighet med EU:s men också nationella valideringsprogrammet. Strukturfonderna
och den regionala kompetensplattformen är två viktiga verktyg för kunskaps- och
kompetensutveckling i vårt län. Det är med kunskap vi konkurrerar i en global
värld. Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka och utveckla
kompetensen. 0,8 miljoner kronor
Verksamheter som Region Jönköpings län stödjer

För att stärka näringslivsutvecklingen i länet ges regionala utvecklingsbidrag till
ett antal verksamheter som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet och som visat
framgångsrika resultat i projektform. Region Jönköpings län ger verksamhetsstöd
till Science Park, Företagsjouren, Ung Företagsamhet och Coompanion. Därtill är
Region Jönköpings län delägare i Almi och i Smålands Turism. Dessa bidrag ges
under tre år, följs upp årligen och en fördjupad granskning sker efter 2,5 år för att
avgöra fortsatt verksamhetsfinansiering och eventuell ändring av villkor. Att man
som företagare får det stöd man har behov av under olika faser i sin utveckling är
viktigt. Samordning och samverkan mellan de olika näringsfrämjande aktörerna är
därför av stor vikt.
Science Park viktig för regionala tillväxtarbetet

Science Park Jönköpings län bedriver verksamhet för att öka förutsättningarna för
fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och bättre regional innovationsmiljö. Genom
affärscoacher i länets kommuner skapas förutsättningar för affärsutveckling och
rådgivning på hemmaplan. Science Park är en viktig aktör i det regionala
tillväxtarbetet. Region Jönköpings län bidrar med 7 miljoner kronor per år till
Science Park-systemet.
I affärskonceptet ligger att arbeta i lokala noder där företag runt om i länet kan få
hjälp inom affärsutveckling och rådgivning på hemmaplan. Därtill erbjuds olika
finansieringsmöjligheter och stöd i innovationsprocesser. Under ett år hanterar
Science Park i snitt 1 000 företagsidéer och 300 företag startas. Ett 70-tal företag
får individuell coachning i affärsutveckling, ca 40 företag deltar i
finansieringsmöten, ett 40-tal företag deltar i matchning som kan gälla
inkubatorstöd, finansiering eller affärsutveckling etc. Tidigare års projekt har visat
att samordningen inom Science Park kring affärsutveckling, innovation och
finansiering varit framgångsrik. I alla länets kommuner finns affärscoacher
kopplade till Science Park vilket är unikt i Sverige.
Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län stödjer Almi vars övergripande mål är att främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt att
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stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19
dotterbolag. Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och
Region Jönköpings län med 49 procent. Parterna bidrar årligen med driftmedel
som står i proportion till ägarandelarna.
Organisationens uppgift handlar om affärsutveckling och finansiering.
Prioriterade projektområden har bland annat varit att utveckla stora idéer i små
företag, företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för kvinnor samt hjälp
till svenska företag att hitta rätt partners i Europa till nya produkter för vården.
Almi Företagspartner AB är värdorganisation för Enterprise Europe Network,
EEN, som är en organisation med uppdrag att utveckla internationella
företagskontakter och etablera partnerskap. I Sverige finns 15 regionala EENkontor där kontoret i Jönköping svarar för Jönköpings- och Gotlandsregionen. För
finansiering av verksamheten ges Almi ett utökat bidrag på 0,6 miljoner kronor.
Företagsjouren

Under förra lågkonjunkturen inrättades Företagsjouren i länet. Verksamheten har
gjort stor nytta i länet för företag som av olika skäl hamnat i svårigheter och över
1 100 arbetstillfällen har räddats under de senaste 8 åren.
Under 2017 gick företagsjourerna i Region Jönköpings län och i Region
Östergötland ihop med varandra. Kostnaderna för att driva verksamheten är 1,5
miljoner kronor per år.
Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation.
Organisationen utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom
processutbildningen UF- företagande. De bedriver även utbildningar i
entreprenörskap på grundskolenivå och driver nu även ett projekt inriktat på
företagande för nyanlända i länet. Region Jönköpings län har som mål att öka
företagandet och studier har visat att UF-företagare tenderar att oftare starta eget,
får högre lön, har färre arbetslöshetsdagar och blir oftare chefer. Kommuner som
har ett gott näringslivsklimat i kombination med UF-företagande på gymnasiet
ökar tillväxten och jobbskapandet. Region Jönköpings län bidrar från och med
2017 med 1 miljon kronor om året i verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet.
Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.
Organisationen erbjuder personlig rådgivning och ger de som vill förverkliga
företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och
utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Region Jönköpings län bidrar
med 500 000 kr per år för att stärka det sociala företagandet.
Smålands Turism AB

Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelseoch besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden, men även för att skapa en
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ökad attraktivitet för vistelser i länet. Kultur och kulturturism är en av de
snabbaste växande grenarna och ska även fortsättningsvis uppmärksammas. Fler
besöksmål bör utvecklas. Region Jönköpings län och länets kommuner äger
Smålands Turism AB, som ska erbjuda kompetens och samordning inom
turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för marknadsföring och
samverkan samt stärka länets konkurrensförmåga. Bolagets verksamhetsinriktning
är att:






i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda,
utveckla och kommunicera varumärket Småland
erbjuda kompetensutveckling om turism
förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service
så att turistnäringen ökar
utveckla marknadsföring och försäljning
erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i länet liksom länet
i sin helhet, utvecklas i takt med kunders önskemål och behov.

En stark växande besöksnäring

Besöksnäringen är växande och ur sysselsättningssynpunkt en viktig bransch att
utveckla. Branschen är förhållandevis stark även i de glesare befolkande delarna
av länet. På senare år har kraftfulla insatser gjorts för ökad samordning och
kvalitetshöjning av de besöksmål länet erbjuder. Fortsatt arbete är viktigt och här
är Smålands Turism AB en naturlig och viktig part och samordnare. Region
Jönköpings län bidrar med projektstöd för hållbar turismutveckling och
friluftsturism.
Turism- och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och har stor
potential att bidra till tillväxt och attraktivitet. Smålands Turism ska verka för att
tydliggöra och vidareutveckla destinationer i Jönköpings län, såsom exempelvis
Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Filmbyn i Mariannelund.
Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete

Region Jönköpings län gör fördjupade analyser inom det regionala området.
Tillsammans med länets kommuner kan vi ta fram bättre förankrade prognoser
och planeringsunderlag inom en mängd olika områden. Region Jönköpings län
kommer under 2018 att arbeta vidare med BRP+ .BRP + är ett mätsystem för
livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för
regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och
naturresurser.
Digitaliseringen – en utmaning och en möjliggörare för företagen

Digitaliseringen påverkar hela näringslivet och skapar möjligheter som extra
utmaningar för vårt näringsliv. Enligt UD:s kansli för strategisk analys anses
digitaliseringen vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. Projekt som bidrar till omställning inom området uppkopplad industri
och nya material för hela företagssektorn kommer därför vara prioriterade under
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2018. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda arbetet
med att digitalisera industrin och säkerställa att vi bättre tar vara vårt kunnande
och vårt världsledande kunnande kring material. Den fjärde industriella
revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och
förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik, och
additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning
för att klara konkurrenskraften i Sverige.
Smart Housing Småland/Träregion Småland

Sedan några år tillbaka görs en samlad småländsk satsning mot den trärelaterade
industrin. Detta sker via den småländska trästrategin, Träregion Småland, som fått
en fördjupning genom vinnväxt-miljön Smart Housing Småland gällande
boendefrågor kopplat till modulariserat byggande med glas i innovativa lösningar.
Genom det stora behovet av nyproduktion av bostäder, ligger satsningen mycket
väl i tiden och innebär stora möjligheter för våra husfabrikanter att utvecklas och
ta marknadsandelar. Det gäller samtidigt att framtidssäkra näringen
kompetensmässigt och att få dessa båda näringslivssatsningar uthålligt
finansierade.
Utveckling av de gröna näringarna

De gröna näringarna är stora och betydande för Jönköpings län. Som exempel kan
nämnas det ”mjölkbälte” som går genom länet tillsammans med betydande
vidareförädling. Stor produktion finns även inom andra områden såsom bär-,
frukt- och köttproduktion samt vidareförädling av livsmedel. Flera statliga verk
med koppling till sektorn finns i länet och mässarrangören Elmia är mycket
verksam inom sektorn.
En kraftsamling har under de senaste åren inletts i länet vad gäller sektorn.
Arbetet sker i nära samverkan mellan ett antal för näringen betydelsefulla aktörer.
Målsättningen för klustersatsningen är att bli känt för marknadsinriktad
livsmedelsproduktion i världsklass från Sveriges mest innovativa matregion.
Skogsnäringen är betydelsefull i vårt län och därför arbetar Region Jönköpings
län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, länsstyrelserna m.fl.
tillsammans med att ta fram en regional skogsstrategi för Småland som beräknas
vara klar 2018.
Stödja jord- och skogsbruk

Sverige som nation ska ta ansvar för vårt lands egen livsmedelsförsörjning. Det är
viktigt ur ett globalt perspektiv. Jönköpings län är ett jordbrukstätt län. Här finns
goda förutsättningar att bidra på ett reellt sätt. Utmärkande för länet är stora
arealer hagmark som lämpar sig för djurbete och som stärker den biologiska
mångfalden. Vattentillgången är riklig i länet och har bra kvalitet vilket gynnar
bland annat grönsaksodling. Region Jönköpings län kan stödja jord- och
skogsbruk genom att upphandla varorna. På landsbygden finns särskilt bra
förutsättningar för sol-, vind-, och biobaserad energi. Den förnybara energin
skapar betydande affärsmöjligheter för jord- och skogsbrukare. Region
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Jönköpings län ska stärka lokala och regionala leverantörer av råvara och
underlätta för näringar som förädlar energi.
Kommersiell service

Jönköpings län har en stor landsbygd och i många delar av länet kan det vara långt
till närmaste butik. Region Jönköpings län har numera en del av ansvaret för den
kommersiella servicen och har möjlighet att ge vissa typer av stöd till de butiker
som är den ”sista på orten”. Detta styrs bl.a. av det regionala serviceprogrammet.
En ökad tillgång till kommersiell service förbättrar förutsättningarna för
entreprenörskap och ger fler arbetstillfällen på landsbygden.
Bättre kapitalförsörjning för företag

Jönköpings län är ett entreprenörslän med många små och medelstora företag.
Samtidigt har bristen på riskvilligt kapital länge varit ett utvecklingsproblem. I
samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har ett
investeringsprojekt pågått under ett par år för att bygga upp regionala
riskkapitalfonder inom NUTS-II-området Småland och öarna. Den tidigare
satsningen har lockat fram privat kapital genom saminvesteringsförfarandet och i
snitt har en investerad krona i Almi Invest lett till nästan två kronor i privat
investering, alltså dubbelt så mycket som investeringskravet. Nytt för denna
period är att av det totala beloppet på 120 miljoner kommer 24 miljoner att
avsättas för så kallad såddfinansiering i företags tidiga skede.
Skapa ett tillväxt-/näringslivsråd

Region Jönköpings län är beroende av en näringspolitik som klarar av att möta
förändringar i omvärlden. Det förutsätter aktiva insatser, mer strategisk
samverkan och ett gott innovationsklimat. Region Jönköpings Län ska ta initiativ
till att samla alla berörda aktörer som bidrar till och är beroende av att hela länet
växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi vill därför skapa ett regionalt
tillväxtråd/näringslivsråd som med dialog och samverkan kan skapa
förutsättningar för tillväxt och utveckling och ett starkt näringsliv. Det behövs
särskilda insatser för att stödja kvinnligt företagande och för de med flerspråkig
kompetens. Ett regionalt tillväxt och innovationsråd skapas.
Inrätta ett IUC

Jönköpings län har idag inget industriellt utvecklingscenter, IUC. För att få bättre
förutsättningar för industriell produktion behövs en samlande kraft som kan hjälpa
företag med att implementera affärer och idéer. Detta leder då till att nya
produkter uppstår genom förädlingskedjor på företagen. Jönköpings län behöver
ett IUC för att automatisera och digitalisera industrin. Region Jönköpings län ska
verka för att inrätta ett industriellt utvecklingscenter.
IT-spåret

Samordningsförbunden i Jönköpings län bedriver finansiell samordning för att
stärka människors möjligheter till arbete. IT-spåret är ett framgångsrikt arbete
riktade till unga vuxna med Asperger-syndrom och högfungerande autism.
Utbildningen syftar till att de unga blir anställningsbara i näringslivet.
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Utbildningen har 15 platser och har kö från unga vuxna som vill komma med i
projektet. IT-spåret har nu en säkrad finansiering och vi ser det som viktigt att
samordningsförbunden ges finansiellt utrymme för att öka förutsättningarna till
arbete för de som står långt från arbetsmarknaden. Se även Folkhälsa och sjukvård
s xx.
Sommarpraktik för unga

Inrätta traineejobb och feriepraktikplatser. Region Jönköpings Län har ett särskilt
ansvar att, som stor offentlig arbetsgivare, bidra till att fler kommer i arbete och
därmed minska arbetslösheten men också att väcka intresse hos unga till att bli
morgondagens medarbetare i Region Jönköpings län. Det handlar om att skapa
traineejobb, praktikplatser, feriepraktik och att fler människor med
funktionshinder får ett jobb. Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län. 2 miljoner kronor
Kunskap och innovation
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men
minst lika viktigt för en regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav
på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav på en väl utbyggd
utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. I jämförelse med andra
län har vi en låg utbildningsnivå och behöver öka möjligheterna för länets
invånare att ta till sig ny kunskap och stärka möjligheterna för individers
utveckling. Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU)
är låg och under snittet för riket. Detta påverkar näringslivets möjligheter till
innovation samt tjänste- och produktutveckling. Därtill fördelas statliga
forskningspengar till högskolor och universitet på ett ojämlikt sätt i Sverige. Det
medför att länets högskola har mycket mindre forskningsanslag än andra större
lärosäten. Under 2016 har högskolan fått erkännande som KK-miljö och får mer
forskningsmedel de kommande tio åren. Jönköping University är framstående när
det gäller kopplingen mellan forskning och näringsliv vilket bidragit till beslutet
att utse högskolan som KK-miljö.
Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den
regionala utvecklingsstrategin. Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet
och acceptans för förändring, de uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan
olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och
sektorer. Mångfald är därför en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och
omsättas till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.
Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig
sektor, akademi och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och
lösningar. Jönköpings län står här inför ett antal utmaningar så som ett lågt
kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella synsätt och strukturer samt
glesa geografiska strukturer. Länet har dock stora fördelar med en industriell och
entreprenöriell tradition med internationell lyskraft. Vi har ett regionalt
innovationsstödsystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner. Jönköping
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University är en expansiv högskola, vars samverkan med omgivande samhälle är
nationellt framstående. Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är
nationellt och internationellt uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det
innovationsfrämjande stödsystemet.
En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och
näringslivet är en betydelsefull faktor för länets tillväxt. Jönköping University
utmärker sig som högskola genom att ha en stark internationell profil och en stark
näringslivskoppling.
Inriktningsmål

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet,
jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden






Andelen länsinvånare som har mer än 3 års eftergymnasial utbildning ska
närma sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande
till föregående år.
Antalet platser på länets Yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande
till genomsnittet de senaste tre åren.
Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras
jämfört med föregående år.

Utmaningar
1. Utbildningsnivån

Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med mer än 3 års
eftergymnasialutbildning, är lägre än rikssnittet. Varje år flyttar dessutom fler med
en högre utbildning från länet än till länet. Utbildningsnivån är lägre bland män än
bland kvinnor. Det finns även skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna.
Traditionella industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå.
Många personer är dessutom sysselsatta inom handel, transport och logistik, vilket
också bidrar till en generellt låg utbildningsnivå. Den låga utbildningsnivån är ett
hinder för tillväxt där tillgången på välutbildad arbetskraft är avgörande.
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0680
Jönköping

Figur: Andel (%) män respektive kvinnor som har eftergymnasial utbildning 3 år
eller längre, per kommun, i länet och i riket
2. En åldrande befolkning

Försörjningsbördan ökar på länsinvånarna i arbetsför ålder, då antalet äldre blir
allt fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre i centralorterna än i
glesbygden. När man lever längre och andelen äldre ökar förändras också kraven
på resurser och kompetenser för att tillgodose olika människors behov. Det
faktum att många unga flyttar från länet ökar utmaningen.
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Figur xx. Antal 80+ i Jönköpings län
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3. Forskning och utveckling

Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket.
Detta påverkar näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och
produktutveckling.
Utbildningsverksamhet

Region Jönköpings län har för närvarande ekonomiska åtaganden för
högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. Dessutom är Region Jönköpings
län, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för gymnasieskolans
naturbruksprogram.
Folkhögskoleutbildning

I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll
att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har
stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil.
Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och
behov hos elever. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den
allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar grundskole- eller
gymnasieutbildning. En allt större del av de svenska folkhögskolornas kursutbud
inriktas dock på särskilda kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater,
friskvård och entreprenörskap. Även rena yrkesinriktade kurser erbjuds, som till
exempel fritidsledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna spelar en stor
roll för utbildning av personer med kort utbildning, invandrare och personer med
funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av
statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
Gymnasieutbildning

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län
naturbruksutbildning inom ramen för gymnasieskolan. Nu gällande
samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2019. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023.
Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för
forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom
naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet,
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Förstahandssök ande Statistik
i förhållande till
budgeterat antal
utbildningsplats er
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥ 1,0

1,1

1,1

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

≥ 2,0

3,4

2,5

Andel nöjda elever Enkät
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥80 %

Ingen uppgift

92%

Andel nöjda
deltagare
(folkhögskolan)
– könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

≥80 %

97 %

95 %

Statistik

Enkät
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Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Andel elever på
Statistik
naturbruksprogram
met som slutför sin
utbildning med
godkänd examen

90 %

Andel deltagare
som slutför
kurs inom
folkhögskolan
- könsuppdelas
(kvinnor/män/
övriga)

85 %

Statistik

Resultat 2015

86%

Resultat 2016

87 %

68 %

gult

rött

86%

19

BUDGET
RJL 2017/83

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav.
Framgångsfaktor: Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och
kvalitet i skolan.

Systemmätetal Mätmetod
Andel lärare
med ämnesoch pedagogisk
behörighet
(gymnasieskola n)

Manuell
rapportering

Lärartäthet – antal Manuell
årstjänster per 1000 rapportering
deltagarveckor
(folkhögskolan)

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

≥ 90 %

91 %

91 %

≥1,8

Nytt mått 2017

Nytt mått 2017

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

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Ekonomi i
balans

Inte överstiga
budget

+6,9%

+10,2%

Ekonomisystem
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Handlingsplan inom området kunskap och innovation
En regional innovationsstrategi och en Smart specialiseringsstrategi

Under 2017 togs en regional innovationsstrategi fram samverkan med det
innovationsfrämjande systemet, företagare och andra aktörer. I den regionala
innovationsstrategin adresseras följande tre insatsområden som är viktiga för vårt
innovationsklimat:
Attityder för innovation: Ledare, invånare och utbildningsväsende har insikt om
och efterfrågar innovation som ett medel för att skapa tillväxt och ett bra liv i en
attraktiv region.
Samverkan för innovation: Resurser som möjliggör innovationer är på ett effektivt
sätt sammankopplade med varandra, nationellt och internationellt samt att deras
kvalitet och verkansgrad ständigt utvecklas.
Effektiva processer för innovation: Skapandet av idéer stimuleras, valideras och
förädlas för att bli nyttiggjorda innovationer i en effektiv värdekedja av anpassade
erbjudanden. Effektiva processer för innovation kräver ständigt lärande, aktiv
omvärldsbevakning och möjlighet till reviderat fokus.
Ett strategiskt innovationsråd bestående av politiska representanter och
innovationsfrämjande aktörer skapas under 2018 med syfte att bidra till arbetet av
en smart specialiseringsstrategi enligt EU direktiv. Till stöd för det strategiska
innovationsområdet knyts den grupp på tjänstemannanivå som varit aktiva i
skapandet av den Regionala innovationsstrategin och som idag arbetar med
förverkligandet av den handlingsplan som kopplas till strategin.
Folkhögskoleutbildning

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts
fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för
Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på
deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna
folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar
hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Region Jönköpings läns folkhögskolor har under 2016–2017 drivit projektet
”Snabbspår för akademiker” som innebar intensivutbildning i svenska för
nyanlända akademiker. Verksamheten kommer att integreras i ordinarie
utbildning för nyanlända akademiker.
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Värnamo folkhögskola erbjuder även etableringskurser som en del i nyanländas
etableringsplan ihop med Arbetsförmedlingen. SFI (svenska för invandrare) ingår
som en del i etableringskursen.
Samverkan med Jönköping University

Jönköping University har en viktig roll för att skapa förutsättningar för innovation
och tillväxt i länet. Under 2017 invigdes Jönköping Universitys nya forskningsoch utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den
ska bidra till att utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag mot mer
kunskapsintensiva produkter och processer. Satsningen görs med stöd av KKstiftelsen som nu skrivit ett 10-årigt samverkansavtal med högskolan.
Jönköping University arbetar också tillsammans med Region Jönköpings län för
att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Ett gemensamt
näringslivsinriktat regionalt forskningsprojekt drivs ihop där båda parter bidrar
med 5 miljoner kronor per år och där näringslivet bidrar med 10 miljoner per år.
För att öka möjligheterna till mer extern finansiering inom våra styrkeområden
skapades 2017 ett gemensamt projektkontor med syfte att få fler Horisont 2020
projekt till länet. Region Jönköpings län finansierar även ett projekt med syfte att
koppla ihop utländska studenter med företag för att få fler av de utländska
studenterna att etablera sig i länet. Mellan 2010 och 2015 har högskolan, trots ett
ständigt utökat söktryck fått nästan 2 000 färre utbildningsplatser. Detta har en
negativ inverkan på länets mål att höja utbildningsnivån och Region Jönköpings
län för en aktiv påverkan gentemot staten för att vända denna trend.
Det samarbete som etablerats mellan Högskolan i Jönköping och länets
kommuner för att decentralisera högskoleutbildningen har varit framgångsrikt.
Denna form av decentralisering betraktas även i ett nationellt perspektiv som
mycket lyckosam. För kommande planperiod fortsätter stödet till utbildningen
med 1 miljon kronor per år. Jönköping Academy for Improvement of Health and
Welfare som bland annat erbjuder magister- och masterprogram i
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg ges finansiellt stöd
under 2018 med 750 000 kronor.
Gymnasieutbildning

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker
genom utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets
kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud
av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom yrkeshögskola och
uppdragsutbildning som är anpassade efter näringens behov erbjudas. För att
uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om
förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Överenskommelse har träffats med länets kommuner om fortsatt samverkan under
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denna period. För att uppnå mål om kvalitet och effektivitet förutsätts omfattande
investeringar både på Stora Segerstad naturbrukscentrum och på Tenhults
naturbruksgymnasium. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Tenhult och Segerstad naturbruksskolor
kan utveckla sin verksamhet och till exempel satsa på större grönsaksodlingar. Att
göra återtag för skolans egenproducerade varor bör också vara möjlig.
Naturbruksskolorna kan också vara en del av livsmedelsförsörjningen för
regionens övriga verksamheter. Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att återta
sina egenproducerade varor.
Under 2017 genomförs en förstudie om småskalig livsmedelsförädling –
minimejeri. Avsikten är att under 2018 ta ställning till om arbete med att etablera
en förädling av mjölk för internt återtag ska starta. Från och med läsåret
2017/2018 har Stora Segerstad naturbrukscentrum ett samverkansavtal med
Halmstad kommun och Hylte kommun avseende mottagande av gymnasieelever.
Investeringar
Naturbruksgymnasier

För kommande investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan
finansieras med ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av
länets kommuner krävs att beslut om genomförande sker i nära samråd med länets
kommuner och att objekt och finansiering godkänns av kommunerna.
Livsmiljö
En god livsmiljö bidrar till en regions attraktionskraft och ökar människors
välbefinnande. Eftersom det är många parter som påverkar vår livsmiljö krävs
samordning för att växla upp alla insatser och undvika dubbelarbete. Region
Jönköpings län lägger stor vikt vid kultur och ser det som en stark faktor för en
god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och en utvecklingsfaktor i länet. I
jämförelse med andra regioner lägger vi därför mycket resurser på kultur (523 kr/
invånare) och ingår i samverkansmodellen gentemot staten (SOU 2010:11). Vi
finansierarar regionövergripande kulturaktiviteter i egen regi men ger även bidrag
till externa kulturutövare.
Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också
bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län. På så vis kan
livsmiljöbegreppet ses som ett horisontellt begrepp som ska genomsyra alla
satsningar i länet. Kopplingen till de tre dimensionerna av hållbarhet hänger nära
ihop med livsmiljön. Miljön omkring oss är en stor del av vår livsmiljö och bidrar
till vårt läns attraktionskraft.
Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort antal föreningar som bidrar till
demokratiutveckling och föreningsutveckling i länet. Området folkhälsa, vilket är
ett område som Region Jönköpings län prioriterar ligger mycket nära begreppet
livsmiljö och inom detta område sker ett stort antal insatser för att förbättra
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invånarnas livsmiljö och hälsa. Läs mer om arbetet på sidan X, kapitlet folkhälsa
och sjukvård.
Inriktningsmål

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund
arbetsmiljö som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.
Mätbara målvärden

Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl Region Jönköpings läns insatser
ligger i linje med målen. Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda
eller bidra till att följande mål nås:


Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.

Kultur

Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta konstnärlig verksamhet.
Kultur kan tillföra en viktig dimension till andra samhällsområden, men också i
samverkan med andra politikområden fungera som motor för regional utveckling
och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka människors
kreativitet, stärka den lokala identiteten och bidra till ett öppet och kreativt klimat
i en region. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är
viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och
rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och verksamheter. Ett
rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller
landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och
påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer
och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Regional kulturplan

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional
kulturverksamhet. Målet med modellen är att öka utrymmet för regionala
prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala
kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och
konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det regionala konst- och
kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets
kommuner och andra regionala aktörer.
Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar som tagits fram utifrån den regionala kulturplanen
avseende mål och inriktning. Uppdragsbeskrivningarna förtydligar
verksamheternas regionala uppdrag samt fastställer en struktur för årlig
uppföljning.
De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner för att ge bättre möjlighet till målstyrning.
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Handlingsplanerna utgör det huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen
av kulturplanen.
Kultur och hälsa

Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilde
individen. Kultur kan vara en viktig del av vård, omsorg och rehabilitering men
också ge intellektuell stimulans, öka människors motivation, livslust och bidra till
god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver därför
tillgången av kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som
erbjuds i samhället. En styrgrupp för Kultur för jämlik hälsa och vård är etablerad
i samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och bildningsförbund.
I flera av Sveriges regioner tillhandahålls kulturprogramsverksamhet riktat till
patienter inom hälso-och sjukvård och personer inom äldre-och handikappomsorg.
Under 2018 kommer kulturprogramsverksamhet att tas fram och testas i mindre
skala. Behovet av en planerings- och samordningsresurs för webbplattformen
Aktivt liv och kulturprogramsverksamheten utreds under 2018.
Region Jönköpings läns kulturverksamhet

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom
kulturinstitutionerna; Smålands Musik och Teater, Jönköpings läns museum samt
genom kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd och
regionbibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län ett omfattande stöd till
organisationer inom kulturområdet och det fria kulturlivet.
Teater-, musik- och dansverksamhet
Smålands Musik och Teater

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta
produktioner inom musik, teater, musikteater och dans. Ett uppdrag är att bredda
intresset och engagemanget för kulturen, genom samverkan med amatörer, barn
och ungdomar, studieorganisationer med flera.
Museiverksamhet
Jönköpings läns museum

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och
Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Region Jönköpings län
ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Övergripande mål utifrån stadgar är att


dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och
kulturmiljöer samt på olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten
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samla, vårda och visa äldre och samtida konst
vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men
också en mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning –
tillgänglig för alla.

Övrig kulturverksamhet
Kultur och utveckling

Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd
samt regionbibliotek är en samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i
länet. Genom konstnärlig utsmyckning av Region Jönköpings läns lokaler
tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare och medarbetare samtidigt som
konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer.
Regionstyrelsen ska vid beslut om utgiftsram för fastighetsinvestering pröva
behov av särskilda investeringsmedel för konstnärlig gestaltning.
Studieförbund

Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige.
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från
staten, landsting/regioner och kommuner. Region Jönköpings län lämnar bidrag
till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidragen
syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap
och kultur. Bidragen avser stöd till administration, genomförande av
kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.
Kulturbidrag till organisationer och enskilda

Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och
inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former:




Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang, med öronmärkta medel för
arrangörsbidrag barn och unga.
Utvecklingsbidrag.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiska mål:
Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet.
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser
och till eget skapande.
Framgångsfaktorer:
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län

Systemmätetal Mätmetod
Publik
Smålands
Musik och
Teater
– Kulturhuset
Spira

Publik Smålands
Musik och Teater

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Statistik

≥ 70 000

69 399

70 490

Statistik

≥ 30 000

43 519

49 086

Statistik

≥ 25 000

42 825

44 406

- utanför
Kulturhuset
Spira

Publik vid
föreställningar för
barn och
1)
ungdom
exkl Teateri 2018
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Andel kommuner
Statistik
inom länet där det
varit
föreställningar
eller annan kulturverksamhet –
gemensamt mål för
Smålands Musik
och Teater och
Kultur och
utveckling

100 %

100%

100%

Systemmätetal ska
tas fram för antal
föreställningar som
utövas i samverkan
med civilsamhället.

Perspektiv: Process och produktion
Strategiska mål:
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag
Dialog med civilsamhället.
Framgångsfaktor:
Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål:
Organisation och medarbetas ska utvecklas i takt med nya krav
Framgångsfaktor:
Tillgång till kunniga medarbetare.
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Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Ekonomi i
balans

Inte överstiga
budget

Ekonomisystem

Egenfinansieringsgr Ekonomisystem
ad – Smålands
Musik och Teater

≥ 16,0 %

Resultat 2015

Resultat 2016

+1,9%

+0,1%

13,8%

13,4%

Nytt mått 2017

Handlingsplan Livsmiljö
Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för perioden 2018-2020 anger inriktning för
kulturpolitiken och där med i första hand hur befintliga resurser ska disponeras.
Region Jönköpings läns kulturpolitik ska särskilt uppmärksamma ett antal
områden. För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
• Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
• Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
• Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och
spets.
Följande prioriteringar som samspelar med och påverkar varandra är satta för att
möta de övergripande målen:
•
Kulturell infrastruktur
•
Villkor för konstnärligt skapande
•
Fokus på barn och ungas kultur
•
Tillgängligt kulturliv
•
Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
•
Samverkan och dialog
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Följande fokusområden är gällande och ska utforskas, utvecklas och stärkas
genom samverkan mellan de aktörer som berörs.
•
Det fria professionella kulturlivet
•
Civilsamhället och det ideella kulturlivet
•
Kulturskola
•
Kultur och hälsa
•
Digitalisering
•
Integration genom kultur
•
Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
•
Regionsamverkan Sydsverige
Kultur

Kulturen är en stark förutsättning för demokratisk utveckling och delaktighet i
samhället. Alla människor ska ges möjlighet att delta i kulturaktiviteter och skapa
egen kultur. Kultur ska präglas av mångfald, kvalitet och kan synliggöra
klasskillnader, könsskillnader och skillnader mellan stad och land. Genom
kulturella utbyten motverkas stereotypa föreställningar, vilket medför ömsesidig
förståelse och respekt för olikheter som berikar vårt samhälle. Den granskar och
ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. Bildning är en omistlig del
av kunskap. Region Jönköpings län har ett viktigt uppdrag att stödja folkbildning i
form av folkhögskolor, studieförbund med mera. Folkbildningen är idéburen med
nära koppling till folkrörelserna och är den största kulturarrangören och har därför
betydelse regionalt och lokalt.
Kulturen ska nå ut till fler

Region Jönköpings län har relativt, sett till andra län, en låg andel statliga
kulturmedel per invånare. Vi vill därför aktivt driva på för att de nationella
kulturanslagen till länet ökar för att förstärka den kulturverksamhet regionen idag
ansvarar för men också för att utveckla det fria kulturlivet. Länsmuseet har en
nyckelroll som bärande kulturarv i Jönköpings län och ska ges utökade medel för
att kunna både bredda och spetsa sin verksamhet. Digitaliseringen skapar
förutsättningar för fler att ta del av och skapa kultur, det gäller såväl barn och
unga som äldre. Vi ser här en potentiell utvecklingsmöjlighet för att sprida kultur
och interagera med kulturell verksamhet.
Skapa ett spelkulturinstitut

En förstudie för att bilda ett spelkulturinstitut görs i samråd med spelkulturens
aktörer. Det ska profilera regionen både med en modern kulturpolitik som tar
spelkulturområdet på allvar och med en näringspolitik som stimulerar till nya och
innovativa marknader. Spelkulturinstitutet kan vara en samlande kraft och påverka
branschen med kunskap baserad på fakta. Att enbart marknadskrafter ska få styra
är inte tillräckligt då det leder till att enbart det mest säljbara kommer att
dominera. Spelkulturinstitutet ska även fungera som ett nätverk som kan ta tillvara
på den kraft och vilja som finns inom länet när det gäller spelkulturen. Institutet
ska inrättas i samråd med akademi, civilsamhället och branschaktörer.
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Skapa förutsättningar för konstutövare

I Jönköpings län finns två stycken konstutövare, en författare och en bildkonstnär,
som lever på sitt konstskapande i länet. Region Jönköpings län måste bli bättre på
att skapa förutsättningar för konstutövare att verka professionellt i vårt län. Inom
länet finns idag ingen preparandutbildning för studenter som vill studera vidare
vid en högre utbildning inom kultursektorn. Samtal ska föras med Jönköping
University om att starta en konstutbildning på preparandnivå.
Smålands Musik och Teater

Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare
med ett varierat utbud för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom
länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas för att minska
produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat
musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög
grad av professionalism. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och
amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och skapar
förutsättning för nya mötesplatser och ny publik. För att matcha produktion och
beställning ska Smålands Musik och Teater under 2018 fortsätta verka för att
utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller
lokala aktörer.
Smålands musik och teater ska skapa fler kulturella möten

Smålands musik och teater har också den viktiga uppgiften att bredda
verksamheten för att nå nya målgrupper och skapa möten mellan amatörer och
teatern. Systemmätetal ska tas fram för antal föreställningar som utövas i
samverkan med civilsamhället.
Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en
viktig del av utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet
och möjligheten för länets kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras.
Smålands musik och teater ska fungera som en möjlighet och garanti för det fria
kulturlivet. Spira kan skapa bättre förutsättningar som scen och lokal för det fria
kulturlivet att kunna framföra sin verksamhet, detta för att få en bättre kulturell
måluppfyllelse i Jönköpings län. Det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att
utöva sin kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad.
Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för professionell scenkonst till förmån för
länets invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad produktion över alla
scenkonstområden ska lägga grunden för att kulturen ska kunna nå nya
målgrupper och bredare publik.
Inom Smålands Musik och Teater pågår en profilering av barn- och
ungaverksamheten. Smålands musik och teater, med kulturhuset Spira har ett
särskilt uppdrag riktat till länets barn och unga. Verksamheten ska komma alla till
del, både på Spira men också med musik- och teaterföreställningar i hela länet.
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Barn och unga är en viktig grupp och ska vara fortsatt prioriterad. Betydande
kulturinsatser inom Region Jönköpings län verksamhet ska därför riktas mot barn
och unga. Region Jönköpings län under 2018 prioriterar att stärka och utveckla
barn- och ungdomskulturen.
Region Jönköpings län ska etablera en barnkultur-peng där länets barn ges
möjlighet att få en kulturupplevelse under både sin låg- och högstadietid.
Finaniseras genom regionala kulturmedel. Skolorna själva arrangerar och
finansierar eventuella transporter.
Målsättningen är att hålla Kulturhuset Spira sommaröppet under 2018.
Finansiering sker inom ram och eventuell samfinansiering med andra aktörer.
Stiftelsen Jönköpings läns museum

Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av
SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande
kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att
människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya
sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget
kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella målen för
kulturmiljöarbetet som ska främja:





Ett hållbart samhälle med mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används
och utvecklas
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta
ansvar för kulturmiljön
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön
tas tillvara i samhällsutvecklingen.

Under planperioden ska utveckling prioriteras inom kulturmiljövård,
kunskapsutveckling och publika aktiviteter inom ramen för ett lokalt, nationellt
och internationellt engagemang.
Stiftelsens ekonomiska förutsättningar har under ett antal år förändrats med bland
annat minskad uppdragsverksamhet och förändrat statsfinansiellt stöd. Under
2018 tillförs 1miljon kronor i stöd till verksamheten varav 0,5 miljoner kronor
från Kulturrådet, 0,25 miljoner kronor från kulturella utvecklingsmedel samt 0,25
miljoner kronor i tillskott.
Projekt Vandringsleder i Småland

Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av länets vandringsleder. Ur ett
motions- och folkhälsoperspektiv är de en viktig resurs för länets invånare och för
att attrahera besökare till länet. Efter initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län
och i samråd med Smålands Turism, länets kommuner och Region Jönköpings län
genomfördes ett projekt där cirka 70 mil av vandringslederna rustades upp.
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Projektet avslutades under 2015. Under 2018 avsätts 250 000 kronor för fortsatt
stöd till vandringsleder.
Filmbyn Småland

Under 2015 beviljades projektet som då hette Barnfilmbyn stöd för att skapa ett
nytt resmål i Sverige för alla filmintresserade, barn som vuxna. Filmbyn Småland
öppnar sommaren 2017 och projektet kommer att bestå av en beskrivande
utställning om hur det gick till att skapa filmerna byggda på Astrid Lindgrens
böcker, en aktivitetsdel och en servicedel. Filmbyn ska också kunna fungera som
konferenscentrum och man hoppas också kunna skapa en nod för barnfilm i
Sverige.
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Region Jönköpings län ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är
verksamma i länet och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran genom
engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen. Bidrag ges i form av
organisations- och verksamhetsbidrag.
Bidrag till ungdomsorganisationer

Region Jönköpings län ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn
och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang i föreningsliv som
bidrar till en meningsfull fritid. Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som
stöd till administration och som verksamhetsbidrag.
Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till
dess distriktsorganisation. Bidraget är avsett för administration samt för
information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda.
Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår
vardag. Det internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala
utvecklingsarbetet.
Näringslivet i länet har en stark internationell koppling med ett världsomfattande
kontaktnät. Besöksnäringen växer kraftigt och den främsta tillväxten sker genom
fler internationella besökare.
Jönköpings University är välkänt för sin internationella profil och under de
senaste åren har befolkningstillväxten främst skett genom invandring. Samtidigt
kan förbättringar göras inom flera områden. För få utbildade utländska studenter
stannar kvar efter utbildning, jobbmatchningen av nyanlända lyckas inte
tillräckligt bra, länets varumärke är alltför okänt internationellt och det råder stor
brist av vissa yrkeskategorier vilket gör att allt fler företag söker sin kompetens
utomlands. Flera studier visar att mångfald och upplevelsen av att man lever och
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verkar i en internationell eller global miljö bidrar till attraktionskraften i en
region.
Assembly of European Regions

Genom Sveriges medlemskap i EU, mer gemensam lagstiftning och det ökade
samarbetet mellan olika länder förstärks även behovet av mer politisk samverkan
på EU-arenan. Därför är Region Jönköpings län med i AER (Assembly of
European Regions) där vi under 2018 har politisk representation i den
internationella ledningen. Områdena integration, jämställdhet och e-hälsa är
prioriterade områden under 2018.
Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor

EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor vi arbetar
med i Småland, Blekinge och Halland. Det är därför viktigt att vi bygger upp
kontakter och nätverk i EU-organen, med andra regioner och organisationer –
både för att omvärldsbevaka och att påverka. Här är Småland Blekinge Halland
South Sweden kontaktlänken. Kontoret agerar dörröppnare och är Region
Jönköpings län förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka
regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi samarbetar
gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan. Förutom att
Region Jönköpings län samverkar deltar även de tre lärosäten som finns inom vår
geografi.
Inför EUs budgetarbete 2020 har Brysselkontoret en viktig roll att lyfta värdet av
strukturfondsprogrammet för våra regioners tillväxt.
Utländska direktinvesteringar

För att stärka befintligt näringsliv och utöka våra internationella kontakter driver
Region Jönköpings län ett projekt kring utländska direktinvesteringar i samverkan
med Business Sweden. Projektet verkar inom följande styrkeområden; hållbart
byggande, nya material och produktion, logistik och e-utveckling samt
besöksnäring. Region Jönköpings län stödjer även Business Sweden lokalt som
hjälper svenska företag att etablera sig på utländska marknader.
Europa Direkt kontor

För medborgarna finns Europa Direkt-kontoret vars syfte är att öka kunskapen om
EU och vad medlemskapet i EU innebär. Europa Direkt-kontoret arrangerar
aktiviteter på skolor, arbetsplatser och på offentliga arenor. Under 2017 gjordes en
särskild satsning för lärare i regionen, ett Model EU för gymnasieelever och
Europaveckan är återkommande med syfte att höja kunskapen om EU och
internationalisering för allmänheten.
Region Jönköpings län är medfinansiär till Enterprise Europe Network (EEN) vars
syfte är att ge stöd till små och medelstora företag, öka internationaliseringen som
sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Under 2017 och 2018
finansierar Region Jönköpings län exportprojektet Be Global tillsammans med
ERUF som drivs av EEN. Även inom Almi, där Region Jönköpings län är
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delägare, arbetar man aktivt med att stötta personer med utländsk bakgrund som
vill starta egna företag och med stöd för företag intresserade av utländska
marknader genom till exempel internationaliseringscheckar.
Idag finns det internationell samverkan inom hälso- och sjukvården i Alytus län i
Litauen och med Yerevan i Armenien. Därtill deltar Region Jönköpings län i
internationella konferenser och samverkar i flera olika forskningsprojekt inom
hälso- och sjukvården.
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SAMHÄLLSPLANERING
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället.
Området involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer,
bostadsplanering och attraktiva miljöer.
Regional översiktsplanering
Idag har kommunerna planeringsmonopol när det gäller den kommunala
markanvändningen och översiktsplanen är det styrande dokumentet. Samtidigt
ställer globalisering, specialisering, urbanisering och en ökande rörlighet nya och
större krav på den kommunala översiktsplaneringen. Från nationellt håll finns det
ambitioner att låta regionerna ta ett större ansvar för regional översiktsplanering
och koppla den regionala utvecklingsstrategin till de kommunala
översiktsplanerna. Därtill står Sverige inför en stor utmaning vad gäller
bostadsbyggnation. Under flera år har för få bostäder byggts och med en stor
invandring ökar behovet av bostäder ytterligare. Enligt Boverket behövs 700 000
nya bostäder till 2025 i Sverige. Det sätter press på kommuners planhantering och
vår bedömning är att även inom detta område önskar man från nationellt håll se ett
större regionalt ansvarstagande.
Region Jönköpings län ser behov av en ökad regional samordning kring
samhällsplanering och infrastruktur för att stötta utvecklingen i länet och påverka
såväl näringsliv som arbetsmarknader i rätt riktning. Med tydligare stråkbilder för
infrastruktur, bostadsbyggnation, kollektivtrafik, LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och arbetsmarknadsregioner kan man
påverka utvecklingen i rätt riktning.
Miljö och klimat
Arbetet med en framgångsrik samhällsplanering kräver ett hållbart arbetssätt och
fortsatt arbete för en förbättrad miljö. Miljöarbetet i regionen kan delas upp i två
delar där den ena avser miljöutveckling i den egna verksamheten och den andra
delen avser regionalt miljöutvecklingsarbete. Det regionala
miljöutvecklingsarbetet sker i nära samverkan med Länsstyrelsen. Region
Jönköpings län ingår i flera samverkansgrupper som leds av Länsstyrelsen och vi
finansierar ett flertal miljöprojekt.
2017 fick regionen ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.
Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Smålands uppdrag är att främja energieffektivitet och
förnybar energi på lokal och regional nivå i Jönköpings län. Energikontoret
samordnar även den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret
finns i Region Jönköpings läns organisation och har en styrgrupp med företrädare
från regionen, kommuner och näringsliv.
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Som regional energiaktör innehar samt bistår Energikontoret med
energikompetens inom länet, genom att leda projekt och regionala nätverk inom
energikontorets tre profilområden.
1.

Hållbart resande och transporter

2.

Energieffektiva företag och produkter

3.

Hållbart byggande och renovering

Energikontoret finansieras med 300 000 kronor av Region Jönköpings län,
100 000 kronor av Länsstyrelsen i Jönköpings län och därtill via ett flertal projekt
som på olika sätt bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. I Sverige
samarbetar femton regionala energikontor via föreningen Energikontoren Sverige
som är gemensam kontaktyta gentemot nationella partners.
Infrastruktur
En väl fungerande infrastruktur bidrar till en större och starkare
arbetsmarknadsregion och stärker möjligheterna att uppnå övriga regionala
utvecklingsmål. Inom området infrastruktur ryms både digital infrastruktur och
transportinfrastruktur. Länets läge och ortstruktur innebär kommunikations- och
transportbehov i många olika riktningar och relationer. De olika rese- och
transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella, skapar
flöden längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och samma väg
eller järnväg samsas människor och gods som ska färdas både lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Inriktning för kommande år

Infrastrukturen och transportsystemet har en långsiktigt strukturerande effekt för
den fysiska samhällsutvecklingen. En rad stora processer pågår inom området
infrastruktur och trafikering och utfallet kommer få mycket stor påverkan på hela
Jönköpings län under mycket lång tid framöver.
Förslag till infrastrukturplaner för åren 2018-2029 har precis presenterats.
Sverigeförhandlingarna kring höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre
stationslägen i Jönköpings län, lämnar sin slutrapport i december 2017. Inom kort
måste även beslut om en helt ny generation regionaltåg fattas. För att maximera
utfallet i dessa komplexa processer kommer Region Jönköpings län att kraftsamla
inom området infrastruktur och kollektivtrafik de närmaste åren. Inriktningen
sammanfattas i punkterna nedan.
1. Fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et
(Värnamo- Vaggeryd-Jönköping/Nässjö). De närmaste åren genomförs angelägna
åtgärder på både Jönköpingsbanan och Y:et, vilket är mycket efterlängtade
satsningar. Dessa satsningar är dock inte tillräckligt för nå den standard och
funktion som önskas. Därför har Region Jönköpings län aktivt arbetat för att
ytterligare investeringar på dessa banor ska ingå i den Nationella
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infrastrukturplanen för åren 2018-2029, bland annat genom avtal om
medfinansiering. I förslaget till Nationell plan ingår en kraftfull satsning på Y:et
innehållande bland annat elektrifiering och nydragning. Region Jönköpings län
måste de kommande åren arbeta mycket aktivt så att denna satsning sammanfaller
med införskaffandet av nya regionaltåg med eldrift.
2. På samma sätt som det har skett ett strukturerat arbete för att identifiera vilka
åtgärder som behöver genomföras på Jönköpingsbanan och Y:et, pågår arbetet
med att höja standarden på banorna Nässjö – Eksjö (Oskarshamn), Nässjö –
Vetlanda och Värnamo – Halmstad. Även för dessa banor är det viktigt att insatser
samordnas med inköp av nya regionaltåg. Arbetet ska ta sin grund i den framtida
transportefterfrågan i stråken, både vad det gäller persontrafik och
godstransporter.
3. I december 2017 slutrapporterar Sverigeförhandlingen att sitt arbete. Därför är
det viktigt att arbetet med frågan om länets nya stambanor fortsatt drivs aktivt.
Detta för att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor sker så snabbt som
möjligt och att utbyggnaden sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Långsiktig planering

De flesta järnvägar i Sverige ägs och förvaltas av staten, på samma sätt är större
delen av landets vägnät statligt, förutom i tätorterna där respektive kommun
ansvarar för huvuddelen av vägarna. Dessutom finns ett omfattande nät av
enskilda vägar som drivs av vägföreningar med stöd av stat respektive kommun.
Även om Region Jönköpings län inte har något direkt ansvar för landets
transportinfrastruktur så har vi flera möjligheter att påverka utvecklingen av
transportsystemet. Region Jönköpings län ansvarar för den regionala
kollektivtrafiken och kan prioritera hur utveckling och investeringar i
infrastrukturen ska ske genom innehållet i den Regionala transportplanen.
Nationell transportplan

Den nationella transportplanen omfattar bland annat investeringar på det statliga
järnvägsnätet och de större vägarna (Nationella stamvägar). I förslaget till
Nationell plan för åren 2018-2029 ingår följande större investeringar i Jönköpings
län.
Väginvesteringar: väg 26/47 Månseryd – Mullsjö, väg 26/47 HedenstorpMånseryd, väg 26/47 Mullsjö-Slättäng, väg 40 Nässjö – Eksjö, väg 40 förbi Eksjö
samt E4 trafikplats Ljungarum och E4 genom Jönköping.
Järnvägsinvesteringar:
Jönköpingsbanan: Samtidig infart och hastighetshöjning
Y:et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö): Elektrifiering och
nybyggnation. Regionen har tillsammans med berörda kommuner beslutat om
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sam- och medfinansiering på 300 miljoner kronor respektive 200 miljoner kronor
till detta projekt.
Regional transportplan

I det regionala utvecklingsansvaret ingår att ta ansvar för hur viss del av statliga
medel ska disponeras. Detta sker genom framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur. Planen omfattar 12 år och varje år tilldelas Jönköpings län
via den regionala transportplanen ungefär 110 miljoner kronor för utveckling av
transportinfrastrukturen.
Arbetet med den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 har haft
en strategisk inriktning som sammanfattas i fyra punkter.
 Genomför nuvarande planer – varsam omprioritering
 Samfinansiering järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad
tågtrafik
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
Att länets järnvägsnät har stora behov av upprustning och nyinvestering har
uppmärksammats i flera sammanhang. Även om den nationella planen ska
omfatta åtgärder i hela det statliga järnvägssystemet har även den regionala
transportplanen lyft fram dessa behov som viktiga, då de ger förutsättningar för en
utvecklas regionaltågstrafik och därmed möjlighet till ett ökat resande i enlighet
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I remissversionen av den
regionala transportplanen för åren 2018-2029 avsätts 300 miljoner kronor för
samfinansiering av investeringen på Y:et samt 220 miljoner kronor för åtgärder
för hållbar tågtrafik på regionala banor.
Genomförande av investeringar kräver, utöver statliga medel i nationell och
regional plan, medfinansiering för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et.
Regionfullmäktigt godkände 4 april 2017 överenskommelse med Trafikverket om
sam- och medfinansiering av elektrifiering av Y:et med nybyggnation ByarumTenhult. För pågående byggnation av nya mötesstationer godkände
Landstingsfullmäktige 22 april 2014 avtal med Trafikverket om medfinansiering.
Digitalisering och bredbandsutbyggnad

Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings län samt länets kommuner har i
samverkan tagit fram en regional digital agenda. Målsättningen i den digitala
agendan är att Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt ITanvändande, nydanande digitala lösningar och tjänster som gynnar en hållbar
utveckling. Den digitala agendan sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings
län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet. Under 2018
fortsätter utvecklingen kring den digitala agendan. Inom det strategiska området
”digital infrastruktur” ska en regional bredbandsstrategi med tillhörande
bredbandsmål tas fram. Digitalisering och bredbandsutbyggnad är en av
förutsättningarna för att Region Jönköpings län ska vara attraktivt och utvecklas.
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Hur vi lyckas med den digitala omställningen och utbyggnaden av bredband
kommer att vara en avgörande faktor för länets utveckling. Alla invånare,
näringsliv och övrig samhällssektor är beroende av hög uppkopplingskapacitet för
att vardagslivet ska fungera. Att alla i Jönköpings län ges likvärdiga
förutsättningar att delta i samhällslivet är en demokratifråga.
Påverkansarbetet i olika former är betydelsefulla delar för att öka takten i
utbyggnaden och därmed tillgången till bredband. Region Jönköpings län verkar
för att påverka beslutsfattare på olika nivåer att tillskjuta mer offentlig
finansiering. Från statens sida har behovet av stöd till utbyggnaden underskattats
och varit otillräckligt.
Tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg
påbörjades 2017 en förstudie för att få en bättre bild av bredbandsutveckling i
våra regioner. Syftet är att identifiera de hushåll och företag som är belägna på
platser där utbyggnad är komplicerad och/eller kostsam.
Handlingsplan, digitalisering och bredband






Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi är under utveckling
och kommer att presenteras under 2018.
Den digitala agendans insatsområden, digital infrastruktur, effektiv digital
kommunikation, samverkan mellan länets digitala aktörer, delaktighet för
alla samt tryggare vardag, ges hög prioritet i det fortsatta arbetet.
Digitaliseringsprocessen inom näringslivet stärks genom att branscher och
organisationer kan söka regionala utvecklingsmedel i
digitaliseringsfrämjande projekt som skapar tillväxt i länet.
Utreda investeringskostnaderna för de hushåll och företag som inte kan
bredbandsanslutas i vårt län på marknadsmässiga grunder.

Kollektivtrafik – Infrastruktur
God tillgång till kollektivtrafik och bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar
men också bredband är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra
människors resor till arbete, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga
arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det skapar utveckling
och attraktivitet.
Järnväg
Nya stambanor/Sverigeförhandlingen

Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är förverkligandet av det
svenska höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Dessa
båda banor får gemensam sträckning Stockholm – Jönköping via bland annat
Nyköping – Norrköping – Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan
via Borås till Göteborg. Europabanan går söder ut från Jönköping till
Öresundsregionen. Tidigare har arbetet med svenska höghastighetsbanor främst
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drivits av kommuner och regioner, men sommaren 2014 presenterade regeringen
Sverigebygget (som har bytt namn till Sverigeförhandlingen).
Detta innebär att regeringen har utsett två förhandlingspersoner som senast
december 2017 ska presentera ett förslag på hur nya höghastighetsjärnvägar ska
byggas. I uppdraget ingår bland annat att förhandla med berörda regioner och
kommuner om både medfinansiering för byggande av höghastighetsjärnvägen
men också att avtala om motprestationer i form av exempelvis bostadsbyggande.
Sverigeförhandlingen är mycket omfattande och arbetet kommer på många sätt att
beröra Jönköpings län och Region Jönköpings län.
För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen har Region
Jönköpings län beslutat om att skapa en projektorganisation som ska hantera
frågan. Projektet pågår tills Sverigeförhandlingen är avslutad, det är dock viktigt
att ta ställning till hur arbetet med frågan om nya stambanor inom Region
Jönköpings län långsiktigt ska bedrivas. Detta för att säkerställa att utbyggnaden
av nya stambanor sker så snabbt som möjligt och att utbyggnaden sker utifrån ett
helhetsperspektiv.
Lånefinansiering till nya stambanor

Höghastighetsjärnvägen är en viktig framtidsfråga för landet och länet för fler
jobb och klimatomställning. Det är viktigt att Region Jönköpings län tillsammans
med andra aktörer är pådrivande i arbetet för att hålla samman hela systemet
höghastighetståg och att en lånefinansiering blir möjlig för att klara en snabb
utbyggnad.
Tågtrafik

För att Jönköpings län till fullo ska kunna utnyttja järnvägarna för personresor och
godstransporter krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en hög standard. För stora
delar av länets järnvägar är detta inte fallet idag.
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region
Jönköpings läns, genom Länstrafiken, ambitioner samt av banornas tekniska
standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom
regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det
mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala tågsuppläggen och
järnvägsinvesteringarna går ”hand i hand”. Efter 2020 behöver Länstrafiken
förnya sin fordonsflotta inom tågområdet. Detta understryker ytterligare vikten av
att den långsiktiga planeringen för tågtrafik och järnvägsinvesteringar hänger ihop

Flygtrafik

För utveckling och tillväxt är tillgång till bra transportmöjligheter viktig då
avstånd i tid och rum krymper. En förbättring i transportinfrastruktur innebär
sänkta kostnader och priser för användare av tjänsten vare sig det är
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godstransporter eller persontransporter. Lokaliseringsbenägenhet till regionen och
ekonomisk aktivitet stimuleras. Bra infrastruktur gäller landsväg, järnväg, men
även flygtrafik där tillgången till en regional flygplats är viktig. Då tillgång till
flygplats måste ses i ett större sammanhang än enbart till de kostnader och intäkter
som flygplatsen genererar, finns skäl att regionen engagerar sig i åtgärder som
genererar förbättringar i flygtrafiken. Region Jönköpings län ger ett finansiellt
stöd på 6 miljoner kronor om året. Region Jönköpings län tog en aktiv roll vid
tillkomsten av flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt.
Kollektivtrafik

En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling eftersom den har stor
betydelse för invånarnas arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning,
handel, föreningsliv, nöjen och rekreation.
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå
miljömålen och en långsiktig och hållbar utveckling.
För att få fler att resa kollektivt förutsätter det en kollektivtrafik som är
konkurrenskraftig genom korta restider, hög turtäthet och prisvärdhet.
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på
koncentration till stråk där förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste
samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. Detta
för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en
samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd
kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser
där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som
kombinerar bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:





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

Kollektivtrafikmyndighet

Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i
Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). Lagen innebär bland annat att
kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får
etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighetska ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som beskriver den trafik som kan bli föremål för
offentlig finansiering.
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Trafikförsörjningsprogram till 2025

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller
till 2025. En mindre revidering har gjorts hösten 2016. Programmet, som är en
viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och
strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett
hållbart samhälle. Programmet bygger på det samråd med kommuner,
kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts i länet samt även på
det samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala
kollektivtrafikmyndigheter, myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
och näringsliv.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är
utgångspunkt för de åtgärder som i ett kortare perspektiv årligen får prövas och
beslutas i budget- och flerårsplan.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande strategiska mål:
Målområde Mål till 2025
Resande
25 miljoner resor per år inklusive skolkortsresor.
60-procentig resandeökning exklusive skolkortsresor jämfört
med 2011.

Kundnöjdhet (andel
nöjda):
- Allmän trafik alla länsbor
- Allmän trafik resenärer
- Serviceresor

65 procent
80 procent
85 procent

Tillgänglighet för
Fler ska kunna resa med den
funktionsnedsatta
allmänna kollektivtrafiken
genom tillgänglighetshöjande åtgärder
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Skattesubventionsgrad
Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en
skattesubventionsgrad på ca 50 procent.

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

Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor – för hållbar utveckling.
Framgångsfaktorer:
Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Prisvärt
Nöjda kunder

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016
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KollektivtrafikAndel nöjda
kvinnor och män barometern
index NKI

Allmän trafik
- alla länsbor
- resenärer
Serviceresor

Prisvärdhet

60 %

52 % gul

50 % gul

73 %

69 % gul

67 % gul

85 %

82 % gul

83 % gul

50 %

45 % gul

49 % gul

ANBARO
Kollektivtrafikbarometern
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Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:
Trafikutbud med högt resande
Tryggt och säkert

Systemmätetal Mätmetod
Antal resor

Biljettsystem

Mål 2018

Resultat 2015

Resandeökning 20,7 miljoner
2,0 % exklusive
skolresor

Antal
påstigande/mil
9,0

8,3

Resultat 2016
22,4 miljoner

9,2 grön

(regional trafik)

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

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga
budget

-13,2 miljoner
kr
rött

-44,1 miljoner
kr
rött

Kostnad/ per
resenär- km
(serviceresor)

Planeringssystem Inte öka mer än
index

Skattesubventionsgrad– allmän trafik

Ekonomisystem

60 %

16:11 kr
grönt

62 %
rött

16:25 kr
grönt

64%
rött
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Handlingsplan samhällsplanering
Kollektivtrafik övergripande

Det är viktigt att kommunernas planering av bebyggelse och lokala väg- och
gatunätets framkomlighet för olika trafikslag samordnas med
trafikförsörjningsprogrammets trafikutbud. Detta innefattar även hållplatser och
bytespunkter för trafik där ansvaret idag ligger på olika aktörer. En strategi för
pendlarparkeringar och hållplatser har tagits fram som ligger till grund för
tecknande av överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Region Jönköpings
län (regional kollektivtrafikmyndighet), länets kommuner och Trafikverket när det
gäller utformning, anläggning och skötsel av hållplatser/bytespunkter.
Övergripande samverkansavtal med länets kommuner om kollektivtrafikens
utveckling och krav på infrastruktur tas fram där behov finns.
För att få till stånd ett ökat kollektivt resande är det viktigt att resenärerna
upplever att resan har en god kvalitet i förhållande till det pris de betalar. Kvalitet
handlar om positivt bemötande, tidshållning och att trafiken är tillgänglig. Att
resan börjar och slutar på beräknad tid är inte minst viktigt för resenärer med
funktionsnedsättning eller sjukdom då dessa har särskilt svårt att hantera
förseningar/avvikelser.
Hållbara trafiklösningar

Länets kommuner och Region Jönköpings län har ett gemensamt ansvar för att
verka för effektiva och hållbara trafiklösningar som möjliggör att länsinvånarna
kan resa snabbt, tryggt och smidigt samtidigt som miljömålen nås. Det krävs en
gemensam målbild och bättre samordning mellan kommunernas planering av
bebyggelse och framkomlighet på gator och vägar och regionens utveckling av
kollektivtrafiken för hållbara trafiklösningar med mål om en högre andel resande i
kollektivtrafik. För att undvika trafikträngsel krävs att kollektivtrafikens andel av
det totala resandet ökar och färre kör egen bil. Även cykel och gång är viktiga
transportslag som bör utvecklas. För 2018 tillförs 25 miljoner kronor för att
utveckla kollektivtrafiken i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.
Målsättningen är att andelen som reser med kollektivtrafik ska öka.
Möjligheten och behovet av nya expressbusslinjer som utgår från länets
funktionella stråk ska utredas.
Möjligheten att inrätta elbilspooler i samarbete med kommunerna, som ett
alternativ till kollektivtrafiken ska utredas.
För att nå målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet behöver
kollektivtrafiken utvecklas med bland annat jämnare turtäthet, så kallade ”styva
tidtabeller” och snabba kollektivtrafikstråk. Målet är också att all allmän
kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel senast 2025.
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Det är viktigt att även de länsinvånare som bor på landsbygden har tillgång till
goda kommunikationer. Lösningarna bör anpassas efter behoven och behöver
innehålla olika lösningar som förutom linjebunden busstrafik även kan innefatta
exempelvis anropsstyrd trafik, elbilspooler, digitala tjänster som underlättar
samåkning, pendelparkeringar, cykelgarage och hyrcyklar. Region Jönköpings län
ska ta initiativ till en utredning tillsammans med kommunerna för att utveckla och
stärka möjligheterna till hållbart resande i länets landsbygdsområden.
Regionala järnvägsnätet

Södra stambanan har en viktig betydelse för den regionala och interregionala
trafiken. Det regionala järnvägsnätet med Jönköpingsbanan (Nässjö-JönköpingFalköping) och Värnamobanan (Värnamo-Jönköping) samt Värnamo-VaggerydNässjö är delar i ett större och sammanhållet system och ansluter till framtida
höghastighetsbanor. Betydande investeringar görs nu på dessa banor med
finansiering ur nationell plan, regional samfinansiering samt medfinansiering. I
Trafikverkets förslag till nationell plan som är ute på remiss finns det fortsatta
satsningar på Jönköpingsbanan samt investeringar på Värnamobanan och Y-et. I
förslaget till ny regional transportplan finns medel avsatta för sam- och
medfinansiering av Värnamobanan. Fördjupade studier har gjorts av de mindre
sträckor som i dag inte är utpekade som prioriterade men som ansluter till det
regionala järnvägsnätet, (Vetlanda-Nässjö, Nässjö-Eksjö och HNJ-banan). Region
Jönköpings län ska återuppta samverkan med Region Östergötland kring
förbättring av pendlingsförbindelserna mellan våra län.
Nordic Infra Center

I vårt län finns stor kunskap, kompetens och utbildningar kopplade till järnväg
och infrastruktur. Vi ser att det finns stora möjligheter att utveckla ett nationellt
centrum för utbildning och utvecklingsfrågor på järnvägssidan. Region
Jönköpings län stöder därför ett treårigt projekt, Nordic Infra Center, som samlar
utbildning, utveckling och företag under ett och samma tak. Det är till för att
stödja och i möjligaste mån bidra med utvecklings- och kontaktinsatser för
järnvägsrelaterade verksamheter.
Resursförstärkning

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva
betydande resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från
trafikutbud med lågt underlag. Inför 2018 finns behov av att effektivisera i
utbudet för att få budget i balans. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt
resandeunderlag samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period
än enbart kommande budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft
har till och med 2017 resursförstärkningar på drygt 100 miljoner kronor tillförts
kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
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trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken
attraktiv.
Regionstyrelsen har tilldelat Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö en
utökad budgetram med 25 miljoner utifrån antaget trafikförsörjningsprogram för
att utveckla kollektivtrafiken under 2018. Under 2018 genomförs en samlad
analys av effekterna av genomförda satsningar som underlag för beslut kommande
år. Produktionen mätt i körda kilometer har ökat med 28% sedan 2011 och
resandet har ökat med 35% fram till 2016.
2017 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2018 och framåt
för den allmänna kollektivtrafiken ger vid handen att priserna behöver höjas mer
än indexering kommande år för att nå en budget i balans. En genomsnittlig
uppräkning av biljettpriserna utöver index behöver göras vid tidtabellsskiftet i
december 2017. Prishöjningen är en förutsättning för att uppnå en budget i balans.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om
tillfälliga prisförändringar.
Inriktningar 2018

- Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta arbeta med framtagandet av ett
nytt biljett- och betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt system med möjlighet
till länsöverskridande resor i drift senast 2020. Arbetet utgår ifrån den nationella
standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt.
- Samarbetet inom Syd-taxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län
ingår i Syd-taxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med
syfte att förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. För att göra resandet så
enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma
reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland.
- Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på
trafikkostnaderna. Aktiv marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till
exempel till arbetsgivare och företag och bra information till resenärer och
länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
- Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka
alternativ som finns vad gäller drivmedel till våra fordon.
Stadstrafik

För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har flest resenärer i stadstrafiken i
Jönköping utreds möjligheten att göra om linjen till ett så kallat BRT-stråk (Bus
Rapid Transit, busstrafiksystem med lösningar från spårtrafik). Jönköpings
kommun har sökt bidrag till infrastrukturinvesteringen via Stadsmiljöavtalet och
målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i samband
med nästa trafikavtalsperiod.
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För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna
genomföras i stadstrafiken i Jönköping är en ny bussdepå nödvändig. Planeringen
för byggandet av ny depå med inflyttning i juni 2021 påbörjas under 2018.
Inriktningar 2018

- Planera för första delsträckan av en ny framtida stomlinje i Jönköping med
eventuell trafikstart under året.
- Utreda förutsättningarna för en elbusslinje i Jönköping.
- Helårseffekt av fullt utbyggd stadstrafik med laddhybridbussar i Värnamo.

Regiontrafik
Inriktningar 2018

- Förbereda inför ny regionbussupphandling med avtalsstart juni 2020.
- Tillsammans med Region Halland (Hallandstrafiken) startas ett treårigt projekt
med fler tågturer mellan Halmstad och Nässjö. I dagsläget är resandet lågt på
delar av linjen och syftet med projektet är att se om fler resenärer väljer tåget då
turutbudet blir bättre.
Serviceresor

Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är komplement till linjelagd trafik för
att skapa kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är
anropsstyrd, finns ett standardiserat koncept för länet. Detta gäller regelverk
(exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska integreras med och komplettera
linjetrafiken.
För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom ramen för ett kollektivt
resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning.
En översyn av regelverket för sjukresor behöver göras för att anpassas efter
dagens behov och förändringarna inom hälso- och sjukvården.
I regelverket för färdtjänst tas regeln bort om att färdtjänst inte får användas för
resa till vården.
För 2018 föreslås en justering av egenavgiften till 120 kronor, ersättningen för
egen bil samt boende och högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för
sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga.
Antal
Plan
resor(tusental) 2018

Resultat
2015

Resultat
2016

Sjukresor

159

153

160
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Färdtjänstresor

495

465

497

Närtrafik

20

20

19

Totalt antal
serviceresor

675

644

669

Inriktningar 2018

- En del av serviceresetrafiken upphandlas under 2017. De nya trafikavtalen träder
i kraft 1 september 2018.
- En utvärdering av närtrafiken genomförs under 2017. Utifrån denna görs en
översyn hur närtrafiken kan utvecklas och vara en del i omställningen till ett
hållbart samhälle.
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5 Medarbetare
Region Jönköpings län är en av länets största arbetsgivare och erbjuder många
olika intressanta och utvecklande arbeten för anställda. Det är en offentlig och
skattefinansierad verksamhet som ska leverera välfärd av högsta kvalitet och vara
en förebild för andra arbetsgivare, med arbetsplatser som erbjuder en bra
arbetsmiljö, utvecklande arbete med inflytande och delaktighet för de anställda.
För att säkerställa en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet krävs att Region
Jönköpings län kan rekrytera men också behålla kvalificerad och kompetent
personal inom många olika yrkeskategorier. Utmaningarna i hälso- och
sjukvården med en fortsatt medicinteknisk utveckling, personcentrerad vård, en
allt äldre befolkning och pensionsavgångar kommer de närmaste åren vara stora.
Därför är personalförsörjning och en god personalpolitik en av de strategiskt
enskilt viktigaste frågorna.

Planeringsförutsättningar
Befolkningens behov är grunden för Region Jönköpings läns verksamhet och
medarbetarnas kompetens. Förmåga till lärande och samverkan har stor betydelse
för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Att vara en arbetsgivare i toppklass är en
framgångsfaktor för att kunna erbjuda och genomföra en verksamhet med hög
kvalitet. Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av
meningsfulla arbetsuppgifter och utvecklande yrken. Även insatser för att
utveckla medarbetarnas delaktighet, engagemang och arbetsglädje bidrar starkt.
Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter kommer att vara fortsatt höga
och det är en utmaning att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar. Balans
mellan verksamhetens uppdrag, personalkostnader och ekonomiska ramar måste
upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil utveckling. En
framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande samverkan och samarbete såväl
internt inom organisationen som externt. Kompetensförsörjning är av stor vikt för
Region Jönköpings läns verksamheter, både på kort och på lång sikt.
Förutsättningarna varierar inom länet och det är ibland svårt att rekrytera inom
vissa områden. Kompetensutveckling och ett kontinuerligt rekryteringsarbete sker
för att täcka kommande pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny
kompetens.
Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 300 medarbetare varav drygt 80
procent är kvinnor. 93 procent är tillsvidareanställda och 7 procent är
visstidsanställda. Dessutom finns cirka 230 timavlönade årsarbetare. Drygt 13
procent av de anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda
vars båda föräldrar är utrikes födda), vilket kan jämföras med drygt 19 procent för
befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 80
procent och medelåldern bland medarbetarna är 47,3 år. Knappt 300 medarbetare,
eller cirka 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.
Fördelning och utveckling inom de fem största personalgrupper mätt i årsarbetare
framgår av Figur 16, sidan 92, utveckling av månadsavlönade årsarbetare.
1

BUDGET
RJL 2017/83

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård
och regionbildning har påverkat antalet medarbetare i olika personalgrupper.
Sedan verksamhetsövergången av hemsjukvården till kommunerna vid årsskiftet
2012/2013 har antalet årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat med 6
procent. Läkare har ökat med 8 procent och sjuksköterskor har ökat med knappt 6
procent sedan 2013. Den tidigare minskningen av undersköterskor har vänt och
istället har en ökning skett de senaste åren.
Även gruppen handläggare och administratörer har ökat till följd av de nya
verksamheter och uppdrag som tillkommit.
Under de senaste 5 åren har en stor satsning gjorts på AT- och ST-läkare för att
därigenom successivt minska beroendet av hyrläkare. AT-platserna har ökat med
10 och ST-läkare har ökat med nästan 100 anställda. För närvarande har Region
Jönköpings cirka län 110 AT-läkare och 300 ST-läkare anställda.
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Figur x: Utveckling av månadsavlönade årsarbetare för de sex största personalgrupper per den sista
december respektive år.

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron uppgick 2016 till 5,1
procent, vilket är strax under rikets genomsnitt. Se Figur 17. Sjukfrånvaron för
kvinnor var 5,7 procent och för män 3,0 procent. Sjukfrånvaron till och med juli
2017 är dock lägre än samma period föregående år.
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Figur x: Sjukfrånvaro 2007–2016

Under andra halvåret 2016 till och med första halvåret 2017 var
personalomsättningen 8,8 procent; 848 medarbetare slutade sin anställning. 282 är
pensioneringar och resten är egna uppsägningar. Det är en ökning med 0,4
procentenheter jämfört med samma period föregående år. Under samma period
tillsvidareanställdes 957 medarbetare. Personalomsättningen skiljer sig åt i olika
yrkesgrupper. Figur 18, sidan 94.
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Figur x: Personalomsättning per yrkesgrupp andra halvåret 2016 – första halvåret 2017.

Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska
medarbetare.
Framgångsfaktor: Attraktiv arbetsplats
Systemmätetal
Mätmetod Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Medarbetarsamtal

87 %

89 %

4,6 %

5,1 %

80 %

82 %

Heroma

Minst 90 % av alla
medarbetare ska ha
medarbetarsamtal
Personalhälsa
Heroma
Sjukfrånvaron för
medarbetare ska inte öka i
jämförelse med samma
period föregående år
KompetensHeroma
Minst 90 % av alla
utvecklingsplan
medarbetare ska ha en
dokumenterad
kompetensutvecklingsplan
*Systemmätetalen följs upp könsuppdelat

Uppföljning sker även regionövergripande inom flera andra områden såsom t ex
frisknärvaro, chef och ledarskap samt oberoende av bemanningsföretag.
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Handlingsplan
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande områden:
• Kompetensförsörjning
• Hälsa och arbetsmiljö
• Delaktiga och engagerade medarbetare
• Chef- och ledarskap
• Lönebildning och anställningsvillkor
Kompetensförsörjning
Det råder idag brist på vissa yrkesgrupper och det är hög personalomsättning inom
några yrkesgrupper. Beroendet av bemanningsföretag fortsätter att öka vilket inte
är långsiktigt hållbart varken ur ett verksamhetsperspektiv eller ur ett ekonomiskt
perspektiv. Därför ska rekrytering av tillsvidareanställd personal prioriteras
framför inhyrd personal. Alla landsting och regioner har dessutom kommit
överens om att fasa ut beroendet av bemanningsföretag. En strategisk
kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram under 2018.
Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av
kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla
samt avveckla.
Region Jönköpings län deltar kontinuerligt i aktiviteter för att marknadsföra oss
som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region. Synligheten i digitala
kanaler har ökat både med varumärkesbyggande inlägg och annonsering av lediga
jobb.
Det sker en fortsatt satsning på rekrytering av AT-läkare och ST-läkare som i
huvudsak utgör grunden för försörjning av specialistutbildade läkare. ST-läkare
har ökat markant de senaste åren. och det finns beslut på att från hösten 2017 öka
antalet AT-platser med ytterligare tio.
Rekrytering sker av färdiga specialister utbildade i Sverige och i andra länder och
Region Jönköpings län främjar rekrytering och introduktion av svenskar som
studerar till läkare utomlands.
Kostnaderna för bemanningsföretag har under 2017 fortsatt att öka även om de är
låga per invånare i jämförelse med andra landsting/regioner. Ett nationellt arbete
pågår för att gemensamt, mellan alla landsting och regioner nå ett oberoende av
bemanningsföretag till utgången av 2018. En handlingsplan för att uppnå
oberoende av bemanningsföretag beslutades av regionstyrelsen i juni 2017.
Särskilda och skräddarsydda rekryteringsinsatser för läkare och andra
yrkesgrupper krävs på kliniker som har svårigheter med kompetensförsörjning. På
dessa arbetsplatser krävs också en analys av försvårande eller underlättande
faktorer för att identifiera arbetsrelaterad ohälsa och skapa förutsättningar för en
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förbättrad personalbemanning. Möjligheterna för läkare inom specialiserad vård
att jobba extra eller på andra sätt tjänstgöra inom primärvården med handledning
bör utökas. ST-läkare i den specialiserade vården bör också i högre utsträckning
erbjudas randutbildning inom primärvården. För att minska beroendet av
hyrbemanning utökas AT-tjänsterna med tio stycken under 2018. Utöver det
bedöms en förstärkning behövas med tio stycken ST-tjänster med inriktning
psykiatri.
Arbetet fortsätter med åtgärder för att underlätta vägen till legitimation för
asylsökande och nyanlända, genom exempelvis utbildning i vårdsvenska och
praktik.
Antalet sjuksköterskor i Region Jönköpings län har under den senaste
femårsperioden totalt sett ökat men bemanningssituationen är ansträngd inom
vissa verksamheter. Det är fortsatt viktigt med kontinuerlig försörjning av
grundutbildade sjuksköterskor både för att ersätta pensions- och andra avgångar,
men också för att kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
För att förbättra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och göra yrket mer
attraktivt införs en ny karriärtjänst under 2018. Tjänsten riktar sig till erfarna och
yrkesskickliga sjuksköterskor som fortsätter arbeta kliniskt och är ett stöd genom
att coacha, föra samtal om arbetssätt och delta i introduktion av nya
sjuksköterskor. 7 miljoner kronor avsätts.
Väl fungerande samarbete med lärosätena är en förutsättning för att skapa
utbildningsplatser, adekvat innehåll i utbildningen och en innehållsrik
verksamhetsförlagd utbildning. Det regiongemensamma introduktions- och
utvecklingsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor permanentas för att
underlätta rekryteringen och stärka nyutbildade sjuksköterskors yrkesroll. För
kompetensförsörjning av specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter möjligheten
att studera genom en utbildningsanställning. En utbildningsanställning innebär att
en sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Medel motsvarande ca 60 utbildningsanställningar har avsatts.
Region Jönköpings län behöver kraftsamla för att omvårdnadsprogrammet ska
svara upp mot sjukvårdens behov och att rekryteringen av undersköterskor,
skötare med fler yrkeskategorier klaras. Tillsammans med kommunerna pågår
arbete att införa lokala vård- och omsorgscollege i hela länet som syftar till att
höja statusen och intresset genom att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen.
Jönköping University är viktig som utbildningsanordnare för flera yrkesgrupper
inom hälso- och sjukvården. Den decentraliserade utbildningen av sjuksköterskor
är framgångsrik för att få fler att välja vårdyrket. Det behövs fler
utbildningsplatser vid Jönköping University men också ett fördjupat samarbete
mellan Jönköping University och Region Jönköpings län för att klara en
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långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Till kompetensförsörjning och
kompetensutveckling avsätts 12 miljoner kronor.
Det råder brist på personal inom folktandvården, det finns för få tandläkare, vilket
gör att många patienter får vänta allt för länge för att få tid till undersökning och
behandling. För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering vill vi därför att
Region Jönköpings län tillsammans med Jönköping University satsar på både en
utbildning för tandläkare och för tandsköterskor i länet. Det finns kunskap och
kompetens genom den Odontologiska institutionen som är en viktig grund i det
arbetet. Region Jönköpings län ska tillsammans med Jönköping University arbeta
för att en tandläkarutbildning och en tandsköterskeutbildning startas.
Rekrytering av tandläkare är fortsatt viktigt. Angelägna målgrupper är
nyutexaminerade och nyanlända tandläkare. Fokus ligger också på att hantera
generationsväxlingen bland tandsköterskor.
Psykologer är den yrkesgrupp som har bland den högsta personalomsättningen.
Det har över tid varit relativt lätt att rekrytera nyutbildade psykologer som erbjuds
vikariat för att göra sin så kallade PTP-tjänstgöring. För att få fler färdiga
psykologer att stanna behövs en bättre introduktion inom ramen för särskilda
PTP-tjänster, motsvarande läkarnas AT, samt tid för handledning. En plan tas
fram för att under 2019 inrätta tre stycken PTP-tjänster för psykologer. 5 miljoner
kronor.
Personalomsättningen för psykologer är förhållandevis hög och rekrytering sker
av både legitimerade psykologer och PTP-psykologer. För en bra start erbjuder
Region Jönköpings län ett PTP-program där samtliga PTP-psykologer deltar, även
från externa arbetsgivare.
Yrkeshögskolan är en utbildningsform som på ett effektivt sätt kan bidra till
utbildning och kompetensutveckling. YH-utbildning kan både svara mot ett behov
av att utbilda människor till ett nytt yrke men också vara ett alternativ för
vidareutbildning och specialisering inom många yrkesroller men som inte kräver
högskoleutbildning. Det finns behov av specialistutbildning inom
ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor. Också andra
yrkesgrupper ska ges möjlighet till specialistutbildning på betald arbetstid.
Satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor är igång. Det finns även behov
av förstärkt kompetensförsörjning till andra yrkesgrupper, bland annat
undersköterskor och biomedicinska analytiker. Undersköterskorna är en viktig
yrkesgrupp som genom kompetensutveckling kan utföra mer kvalificerade
arbetsuppgifter och därmed få ett större ansvar. Region Jönköpings län tar initiativ
till fler YH-utbildningar för undersköterskor i länet. Andra viktiga yrkesgrupper
med behov av kompetensförsörjning är, t.ex. psykologer, vårdadministratörer och
undersköterskor.
Varje rekrytering är en stor investering och det är viktigt att rekryteringsarbetet
genomförs professionellt och kvalitativt. Vår kompetensbaserade
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rekryteringsmodell ska säkerställa struktur och systematik i rekryteringsarbetet
och leda till att den mest lämpade anställs. Under 2018 utvecklas samarbetet med
kommunerna för att underlätta personalrekrytering. I samband med att
medarbetare slutar hålls samtal för att fånga upp synpunkter och
förbättringsförslag för att förbättra arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
Pågående utveckling och krav på verksamheterna gör det viktigt att arbeta med
och stödja ständiga förbättringar, förnyelse, spridning och innovation. Det
behöver finnas en öppenhet för nya och flexibla arbetssätt och ny kompetens.
Inom hälso- och sjukvården läggs stor vikt vid att utveckla personcentrerad vård.
Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter
mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv,
tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa möjliga
sätt. Fler vårdadministratörer i vården är ett bra sätt att avlasta andra yrkesgrupper
samtidigt som vården görs mer effektivt. En del av det riktade statsbidraget för
goda arbetsvillkor och arbetsrätt ska gå till att förstärka verksamheten med
vårdadministratörer.
Arbete fortsätter med kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), rätt använd
kompetens (RAK), och heltid som norm. Under de kommande tre åren ska arbetet
med att organisera hälso- och sjukvården utifrån medarbetarnas olika kompetens,
inom det som kallas Rätt använd kompetens, RAK, ges högsta prioritet. Det
behövs ett modernt och framtidsinriktat arbete när det gäller vårdens organisering.
En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån
personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och
effektivitet. I hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns ett fåtal bestämmelser som
reglerar arbetsuppgifter som endast får utföras av vissa yrkesgrupper. Huvuddelen
av arbetsuppgifterna är oreglerade. Det finns alltså stora möjligheter att fördela
arbetsuppgifter mer utifrån medarbetarnas kompetens. För att garantera
patientsäkerheten ska kompetensen användas på effektivaste sätt. På så sätt kan
yrkesgrupperna komplettera varandra och ett mer teambaserat arbetssätt stärkas.
För att klara utmaningarna med den strategiska kompetensförsörjningen krävs en
utvecklad tillitsbaserad styrning och ledning. En del av arbetet handlar om en
utvecklad samverkan inom sjukvårdsregionen.
Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter,
till exempel kommunerna. Det ställer höga krav på medarbetarnas
samverkansförmåga. Teamarbete och samarbete mellan olika yrkesgrupper är
angeläget för att möta invånarnas behov. Varje medarbetare, team och arbetsplats
ska ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det
kräver planering och åtgärder för att kompetens, engagemang och delaktighet
kontinuerligt upprätthålls och utvecklas.
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Samverkan fortsätter med sydöstra sjukvårdsregionen, om kompetensförsörjning
och möjlighet att säkra framtida behov av kompetens. Samverkan med lärosäten i
sjukvårdsregionen är ett centralt inslag i detta arbete.
Förberedelser inför att Jönköping blir huvudstudieort för en del av
läkarutbildningen intensifieras. Tillfälliga lokaler för de teoretiska delarna av
läkarutbildningen kommer under 2018 att iordningsställas på Länssjukhuset
Ryhov till dess att den nya byggnaden är klar. Tre universitetslektorat har tillsatts
och under kommande år kommer ytterligare två adjungerade lektorat tillsättas per
termin. Från och med januari 2019 kommer ca 30 studenter att påbörja sin sjätte
termin och fullt utbyggt kommer ca 180 studenter att studera sina sista sex
terminer i Jönköping.
Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och
träning. Inom hälso- och sjukvården är Metodikum en länsgemensam verksamhet
som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina färdigheter och
teamsituationer kring patienten.
Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse.
Kontinuerlig samverkan med utbildningsanordnare skapar förutsättningar för
integration av teori och praktik som studenterna behöver. Viktiga komponenter i
arbetet med studenter och elever är interprofessionellt lärande,
förbättringskunskap, god handledarkompetens samt ett positivt lärandeklimat.
Region Jönköpings läns verksamhet ger många studerande och arbetssökande
möjlighet till praktik under utbildning och vikariat.
Det centrala anslaget för kompetensförsörjning bidrar till finansiering av
prioriterade kompetensutvecklingsaktiviteter för olika yrkesgrupper och är ett
komplement till de insatser som respektive verksamhetsområde ansvarar för. I
huvudsak används anslaget för utbildningsanställningar till
specialistsjuksköterska, handledarutbildningar, rekryteringsåtgärder samt för
marknadsföring av Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare.
Vår verksamhet ger många studerande och arbetssökande möjlighet till praktik
under utbildning och vikariat. Vi har i dagsläget ca 100 medarbetare med olika
former av anställningsstöd. För att nå ytterligare grupper som har svårt att komma
in på arbetsmarknaden kommer samarbetet med arbetsförmedlingen att utvecklas
under 2018.
Hälsa och arbetsmiljö
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet
att alla medarbetare ska uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska.
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Genom våra arbetsmiljöutbildningar ska chefer och skyddsombud få
grundläggande kunskaper för att kunna verka aktivt för en hälsosam och hållbar
arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner,
åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och
förebygga ohälsa och olycksfall. För att utveckla det systematiska hälso- och
arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt utvecklas med fokus på
förebyggande och främjande friskfaktorer, stöd av processer/metoder och
spridning av goda exempel inom våra verksamheter.
För att minska sjukfrånvaron behöver de rehabiliterande insatserna stärkas. Bland
annat arbetar vi i ett rehabprojekt, finansierat av SKL. Det handlar om att hitta
arbetssätt tillsammans med hälso- och sjukvården. Rehabiliteringskoordinatorerna
har en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnar vi
dem som varit sjuka länge. Goda resultat avseende rehabiliteringsinsatser kräver
ett nära och tidigt samarbete med flera aktörer. Det är viktigt att som arbetsgivare
att etablera kontakt med sjukvård, företagshälsovård (Arbetsmiljöenheten) och
Försäkringskassan. Alla medarbetare i Region Jönköpings län ska erbjudas en
likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov med målet att få en
återgång i arbete.
Ett antal initiativ pågår för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, öka hälsan och
förebygga sjukfrånvaro. Under 2017-2019 genomförs ett projekt som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade för ett friskt hållbart arbetsliv genom
ökad kompetens och förstärkt förmåga att bidra till förändring som förbättrar
sättet att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i
samverkan med sju kommuner inom länet och finansieras delvis av Europeiska
socialfonden.
Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat
rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att medarbetare som är i
pågående sjukskrivning skall få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete.
Projektet finansieras av SKL.
Arbetsmiljöenheten är en stödresurs för det systematiska hälso- och
arbetsmiljöarbetet på Region Jönköpings läns arbetsplatser.
Arbetet med resultat och handlingsplaner från den kombinerade arbetsmiljö- och
säkerhetskulturundersökning som genomfördes under 2016 i hela Region
Jönköpings län ska fortsätta även under 2018 och ingå i det ordinarie arbetsmiljöoch säkerhetsarbetet. Undersökningen har fokus på faktorer som driver en kultur
som premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet. För att följa upp de åtgärder
som genomförts utifrån undersökningen pågår arbete med att utveckla en
uppföljande minienkät.
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Social hållbarhet

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar sociala förhållanden,
ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från
människors lika värde och att människor med olika bakgrund, färdigheter och
livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Utifrån de nya reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett
stödmaterial tagits fram för att våra verksamheter ska kunna arbeta främjande och
förebyggande utifrån diskrimineringslagens grunder för kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom Region Jönköpings län
råder nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier.
De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena
förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie
systematiska arbetsmiljöarbetet.
De regionövergripande jämställdhetsmålen följs upp och redovisas tillsammans
med aktiva åtgärder i årsredovisningen.
Mål för 2018:
• Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper.
• Öka andelen anställda med heltidsanställning.
• Minska andelen upplevda trakasserier.
• Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer.
I vårt hållbarhetsprogram ingår även att verka för ett hållbart resande. För att
stödja och stimulera klimatsmart arbetspendling kommer medarbetare även under
2018 erbjudas förmånscykel och möjlighet till årskort i samverkan med
länstrafiken. Även arbetet för att minska resorna genom digitala möten och elärande fortsätter.
Delaktiga och engagerade medarbetare
Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger
medarbetarpolicyn vägledning och stöd.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan arbetskamrater
och chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till god
arbetsmiljö och god kommunikation. Ett öppet arbetsklimat, att vara sedd och få
uppskattning ger kraft och energi.
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Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, samtidigt som det är meningsfullt
och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång till stöd, utbildning och
utveckling.
Samverkan sker genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och med fackliga
organisationer i samverkansgrupper. Varje medarbetare ska ha en egen
kompetensutvecklingsplan som sätts i ett verksamhetssammanhang.
Kompetensutvecklingsplanen upprättas och följs upp i medarbetarsamtalen. När
medarbetare avslutar sin anställning genomförs avgångssamtal för att ta tillvara
erfarenheter för vidareutveckling av verksamheten.
Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns
grundläggande värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på
invånarnas behov ska chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling,
medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och ständiga
förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål.
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på olika nivåer. Ett kontinuerligt
rekryteringsbehov kommer att finnas under planperioden. Internt rekryterade
chefer har kunskap om verksamheten, organisationen och kulturen. Att bli chef är
en möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt att rekrytera externt, då nya
kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs verksamheten.
För att säkra framtida förnyelse och ledning behöver vi identifiera och stödja
utveckling av medarbetare med intresse för att leda. Med stöd av ett
utvecklingsprogram ska intresserade medarbetare få möjlighet undersöka
förutsättningar för ledar- och chefskap. Programmen ska ge möjlighet till
personlig utveckling och bidra till förståelse för morgondagens behov och
utmaningar.
Chefer på alla nivåer ska ges möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser.
Program och utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt talangutveckling
anordnas kontinuerligt. Likaså utbildningar med olika inriktningar som kunskap
om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, mentorprogram och
reflektionsgrupper samt ett brett spektrum av förbättringsprogram för den egna
verksamheten. För chefer erbjuds även utbildningar på akademisk nivå,
inspirationsmöten, chefsseminarier och nätverk.
God arbetsmiljö är en förutsättning för personcentrerad vård och leder till en
bättre kvalitet. I en satsning på hälsofrämjande ledarskap är Arbetsmiljöenheten,
AME, en värdefull resurs i det fortsatta arbetet.
Särskilda program för AT- och ST läkare genomförs. Programmen syftar bland
annat till system- och ledarförståelse.
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Lönebildning och anställningsvillkor
En alltför hård arbetsbelastning kan leda till ökad sjukskrivning. Både nya och
beprövade sätt att minska sjukfrånvaron måste användas. Det handlar om att satsa
på arbetsmiljö och förebygga stressrelaterade sjukdomar. Insatserna ska
struktureras och riktas mot arbetsplatser och yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro.
Första linjens chefer behöver stöd i det dagliga arbetet för att få till förändring.
Region Jönköpings län ska ligga i framkant i arbetsmiljöarbetet. En viktig
förutsättning för en personcentrerad och patientsäker vård med ett hållbart
arbetsliv för medarbetarna kräver en personalpolitik i nära dialog med
arbetstagarorganisationerna och som utgår från att stärka teamarbetet samt tar
tillvara och utvecklar olika yrkesgruppers kompetens. Det införs resursenheter vid
Höglandssjukhuset och Ryhov, liknande den som sedan länge funnits i Värnamo
för att hantera korttidsfrånvaro. Arbetet med att minska sjukfrånvaron förstärks,
till särskilt utsattas verksamheter, genom bättre samordning och tydligare stöd till
chefer. 2 miljoner kronor
Hälso- och sjukvård bedrivs dygnet runt årets alla dagar, därför behövs särskilda
insatser för att höja attraktiviteten och klara bemanningen nattetid men också att
se över arbetstyngd för kvälls- och helgtjänstgöring, det gäller särskilt för
sjuksköterskor och undersköterskor. En ökad grundbemanning är ett alternativ
som bör prövas inom några särskilda områden. 10 miljoner kronor
För att Region Jönköpings län ska vara en attraktiv arbetsgivare är lönen en viktig
del. En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna
behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Det är också en del i
verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till bra arbetsprestationer.
Utifrån diskrimineringslagen sker lönekartläggningar årligen. Syftet med
lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader
mellan män och kvinnor i lika och likvärdigt arbete. Den utgör en plattform för att
bygga en saklig lönestruktur och en grund för avvägningar inför kommande
löneöversyner. Lönekartläggningen används också i utbildningssyfte för
lönesättande chefer. Genom framtagna reflektionsfrågor blir chefer
uppmärksamma på genusperspektivet i lönesättning och anställningsvillkor.
Kommande lönekartläggning ska vara en del i en handlingsplan för att göra
riktade lönesatsningar inom vissa yrkesgrupper.
Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner
som kan hävda sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat
engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge
möjlighet till löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till
verksamheten. Chefer kommer att få fortsatt stöd och utbildning i
lönebildningsfrågor.
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Som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt för Region Jönköpings län att arbeta
långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjning. Att erbjuda medarbetare
möjlighet att arbeta heltid gör det både attraktivt att stanna kvar och underlättar
rekrytering samt bidrar till ökad jämställdhet. Heltid ska vara norm, både för att
ha en lön som det går att leva på men också en pension som ger ekonomisk
trygghet den dagen hen lämnar arbetslivet. Alla tjänster som utannonseras ska
vara heltid. Målet är heltid som norm i Region Jönköpings läns verksamheter
senast 2018.
Projektet ”heltid som norm” har varit framgångsrikt och fortsätter med målet att
heltid som norm ska vara genomfört vid utgången av 2018.
För kompetensförsörjningen är det viktigt att ta till vara och skapa förutsättningar
för utveckling för samtliga medarbetare. Genom att behålla engagemang och
motivation för de äldre medarbetarna ökar förutsättningarna för fortsatt
verksamhetsutveckling samtidigt som äldres erfarenheter tas tillvara. För att
uppnå detta och överbrygga en generationsväxling ses arbetsvillkoren för de som
väljer att arbeta vidare efter 65 år över.
Verksamheternas anpassning till befintliga budgetramar fortsätter.
Omställningsåtgärder kommer att behövas under hela planperioden kopplade till
förändringar i verksamheten på grund av nya behov, effektiviseringar och
utveckling.
Medarbetarna ska ges inflytande och makt över den egna arbetssituationen och
med möjlighet att påverka sin det dagliga arbetet och sina arbetstider utifrån
verksamhetens behov och sin professionella kompetens. I nära samarbete med
fackliga organisationer, prövas olika arbetstidsmodeller i projektform under
kommande planperiod. Projekten kan med fördel kopplas ihop med utvärdering
och forskningsarbete tillsammans med Hälsohögskolan. Arbetet ska också
innehålla en översyn av måtten på veckoarbetstid utifrån arbetsinsats. Beroende
på arbetets innehåll, förläggning och behovet av framtida kompetensförsörjning
behövs en utveckling kring begreppet heltid. Det inrättas pilotprojekt, tillsammans
med en eller flera arbetsplatser, där olika arbetstidsmodeller prövas.
6 miljoner kronor
För att möta invånarnas behov krävs ökad flexibilitet och effektiv planering av
arbetstider och arbetstidsförläggning. Det finns möjligheter att förbättra
verksamhetens effektivitet genom att ständigt utveckla organisationen genom
omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper och rätt ta tillvara
olika kompetenser. För att underlätta bemanningen av sjuksköterskor och
undersköterskor under natten kommer ersättningen för nattjänstgöring att justeras.
12 miljoner kronor avsätts.
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6 Finansiell plan
Finansiell plan
För att säkerställa god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska mål om
egenfinansiering över tid uppnås.
Resultatbudget
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare
avsnitt. Pris- och löneförändringar liksom förändringar i skatteintäkter och
kommunal utjämning för åren 2018–2020 är baserade på Sveriges Kommuner och
Landstings bedömningar per augusti 2017.
Tabell X: Resultatbudget, miljoner kronorFel!

Ogiltig länk.

Finansieringsbudget (egenfinansiering av investeringar)
Från och med 2018 är det obalans mellan årets resultat i den beräknade
flerårsplanen och nivån på planerade investeringar.
Tabell X: Finansieringsbudget, miljoner kronorFel! Ogiltig länk.
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Tabell X: Kassaflödesbudget, miljoner kronorFel!

Ogiltig länk.

Balansbudget
Tabell X: Balansräkningsbudget, miljoner kronor

Prognos Budget
2017
2018

Plan
2019

Plan
2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
– varav finansiella omsättningstillgångar
Summa

4 086 4 582
7 067 6 972
6 325 6 230
11 153 11 554

5 621
6 311
5 569
11 932

6 251
6 130
5 388
12 381

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar (pensioner mm)
Skulder
Summa

323
523
733
838
8 598 8 825 9 072 9 420
2 232 2 206 2 127 2 123
11 153 11 554 11 932 12 381
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Finansiella nyckeltal
Tabell X: Finansiella nyckeltal, procent

Resultat i förhållande till skatt och
statsbidrag
Nettokostnadsförändring
Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning förändring
Soliditet

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

3,2

2,5

1,9

1,9

0,9

5,5

4,0

4,6

3,1

4,5

5,1

4,6

3,7

4,1

3,8

0,6

2,9

4,5

6,1

6,8
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7 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och
nämnder avseende budget 2018
Grundläggande principer
Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från beslutad budget för 2017 med
hänsyn tagen till beslutade förändringar under året samt de utökningsramar som
påverkar.
Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna regionstyrelse/nämnder samt
utgiftsramar per område i enlighet med uppdelningen i VI 2000
(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är uppräknade med index för
kostnadsökningar avseende löner och priser (LPIK Löne- och prisförändringar för
landsting) vilket fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Utökningsramar i budgeten för 2018 finns specificerade i tabell xx på sid xx.
Generella och riktade statsbidrag
Regionens prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, visionen,
utgångspunkterna och de strategiska målen. Huvudprincipen för generella och
riktade statsbidrag är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar – utgiftsområden
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Regionsstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för Budget med
verksamhetsplan 2018. Regionfullmäktige anvisar budget på nämndnivå med
fördelning på utgiftsramar enligt nedan:
Tabell x Specificering av utgiftsramar i tusentals kronor
2017

2018

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa ANA

-50 047,0
-147 421,0
-46 976,0
-1 263,0
-245 707,0

-47 559,0
-151 639,0
-48 479,2
-1 303,4
-248 980,6

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
07 Trafik och infrastruktur
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
Summa TIM

-758 240,0
-66 291,0
-1 278,0
-825 809,0

-802 344,0
-68 412,0
-1 318,9
-872 074,9
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård
00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
Summa FS
Regionstyrelsen
00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
Summa RS
Parlamentariska nämnden
Patientnämnden
Verksamhetens nettokostnad
Skatter och utjämning
Finansnetto*
*Inklusive interna räntor
Årets resultat

-1 788 416,0
-5 257 561,0
-794 195,0
-249 778,0
-439 886,0
-841,0
-37 584,0
-8 568 261,0

-1 810 775,4
-5 482 950,2
-817 509,7
-262 571,0
-438 091,5
-867,9
-38 787,0
-8 851 552,6

-23 249,0
-127 834,0
-2 301,0
-56 967,0
-1 000,0
-350 560,0
38 441,0
-523 470,0

-23 946,0
-128 973,3
-2 374,6
-58 945,0
-1 030,0
-409 849,4
38 270,5
-586 847,9

-154,0
-1 130,0

-159,0
-1 166,0

-10 164 531,0

-10 560 781,0

10 236 000,0
98 531,0

10 679 000,0
81 531,0

170 000,0

200 000,0

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
under året göra förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att
uppnå fullmäktiges beslutade Budget 2018 med verksamhetsplan. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar
till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär eller
av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
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Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med mera uppgår till xx miljoner
kronor. Ur ramen ska under 2018 även finansieras:


intäktsbortfall i samband med införande av elektroniska frikort

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska anvisas för ökade
lokalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet till följd av större
fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade kapitalkostnader i
anslagsfinansierad verksamhet till följd av större inventarieinvestering.
Finansiering sker med utrymme för ökade avskrivningskostnader.
Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen
löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter april ska regionstyrelsen till
regionfullmäktige återrapportera en tertialrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
helårsprognos.
Efter augusti ska regionstyrelsen lämna delårsrapport samt för helåret
årsredovisning till regionfullmäktige. I delårsrapporten och årsredovisningen ska
återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar.
Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa uppdrag/utökningsramar.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar – egna
verksamhetsområden
Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan för 2018 anger
utgiftsramar och verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns
samlade åtagande, oavsett vem som utför verksamheten. För de delar av
verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelse och nämnder senast i
december 2017 fastställa budget per verksamhetsområde (förvaltningsbudget).
Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa en budget för de delar av
styrelsens/nämndens utgiftsramar som inte fördelats till verksamhetsområden.
Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i
vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.
Budgetprinciper för verksamhet i egen regi
Ersättningsformer

Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde.
Några verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av andra ersättningsformer.
Regionstyrelse och nämnder har att tillämpa följande former för fördelning av
budget till verksamhetsområden:
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Hälso- och sjukvård
Verksamhetsområde

Anslag

Vårdcentralerna Bra Liv

Annan ersättning
Primärvård som ingår i vårdval ersätts
enligt ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län”.

Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Budgetram för psykiatri
Budgetram vid specifika uppdrag (till
exempel mammografi).

Folktandvården

Budgetram för vissa delar av
specialisttandvården;
- tandvård som inte kan finansieras
genom intäkter från patient och
försäkring.
- forskning och utveckling
- utbildning av specialisttandläkare
m.fl.
Budgetram för vissa delar av
allmäntandvården;
Utbildningsansvar, läkemedel,
tolkkostnader samt för
underskottskliniker

Tilläggsuppdrag inom vårdval för
specialiserad psykiatri är under
utredning.
Intäkter från köpande enheter
Tilläggsuppdrag inom vårdval för
specialiserad psykiatri är under
utredning.
Allmäntandvård och
specialisttandvård för vuxna
finansieras av patientavgifter enligt
fastställda taxor och ersättning från
den statliga tandvårdsförsäkringen.
Barntandvårdspeng enligt fastställd
nivå.
Rörlig ersättning för nyutexaminerade
tandläkare och tandhygienister.

Medicinsk vård

Budgetram

Kirurgisk vård

Budgetram

Specialiserad ögonsjukvård i
öppenvård, omfattande basuppdraget
ögonläkarmottagning och de båda
tilläggsuppdragen
ögonbottenfotografering vid diabetes
respektive kataraktoperationer ersätts
enligt ”Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län”

Verksamhetsområde

Anslag

Annan ersättning

Utbildning och kultur

Budgetram

Länstrafiken

Budgetram

Regional utveckling

Övrigt
Politisk verksamhet

Budgetram

Interna serviceverksamheter; ITcentrum, Verksamhetsnära funktion,
Verksamhetsstöd och service

Budgetram vid specifika uppdrag.

Intäkter från köpande enheter

För de verksamhetsområden som har intäkter från köpande enheter regleras
prissättningen enligt fullmäktiges intentioner för som beskrivs på sid xx(16 i
2017)
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Resultatbalansering

För anslagsfinansierad verksamhet avslutas budgetåret utan att årets resultat förs
vidare till ett resultatsaldo. Samma princip gäller för de intäktsfinansierade
serviceverksamheterna.
För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs årets nettoresultat vidare i ett
resultatsaldo till kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet på
verksamhetsområdesnivå i samband med behandling av årsredovisning 2017.
För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets nettoresultat vidare i ett
resultatsaldo till kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet i samband
med behandling av årsredovisning 2017.
Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är negativt ska en åtgärdsplan
upprättas med en plan för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen fastställs av
respektive nämnd och delges regionstyrelsen.

Investeringar
Beslut och genomförande
Regionfullmäktige beslutar om en årlig investeringsram/budget utifrån målet om
egenfinansiering över en period om 10 år. Den beslutade ramen är fördelad mellan
fastigheter och inventarier. I budget beskrivs en investeringsplan över fem år där
första året är en fastställd investeringsram/budget och år två till fem är en plan.
Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda investeringsärenden över 20 miljoner
kronor eller investeringsärenden som är av principiell karaktär. Regionfullmäktige
beslutar om byggnation av nya lokaler.
Regionstyrelsen beslutar löpande under året om genomförande av investeringar.
Regionstyrelsen har att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av
investeringar tillse att investeringar som beslutas ryms inom beslutad
investeringsram/budget samt beakta hur dessa påverkar kommande års
investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska ges möjlighet att yttra sig
innan Regionstyrelsen fattar beslut om genomförande av en investering.
Inventarier:

Utrymmet för inventarier är fördelat mellan ospecificerade investeringar och
specificerade investeringar. Beslut om specificerade investeringar ska fattas av
Regionstyrelsen.
Ospec investering:

50 tusen kronor – 2 miljoner kronor

Spec investering:

> 2 miljoner kronor

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut om förvaltningsbudget besluta om
hur utrymmet för ospecificerade investeringar fördelas inom förvaltningen.
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Fastigheter, ombyggnationer:

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som
fastighetsunderhåll. Ombyggnader och utbyten av komponenter eller åtgärder som
avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade
utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas. Beslut om
ombyggnationer över 2 miljoner kronor fattas av Regionstyrelsen.
Investeringsbudget 2018 och plan 2019 – 2022

Budget
2018*)

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Fastigheter om- och nybyggnation
Inventarier immateriella
Inventarier materiella

680
17
213

1 025
20
455

842
20
288

515
20
325

360
20
220

TOTAL INVESTERINGSRAM

910

1 500

1 150

860

600

- varav pågående/beslutade projekt
- utrymme för nya beslut

630
280

1 045
455

540
610

200
660

45
555

miljoner kronor

*) Bedömd utbetalningsnivå 85% av
planerade investeringar

Uppföljning
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 2–5 miljoner kronor genom
anmälningsärenden från förvaltningen.
För investeringar över 5 miljoner kronor ska Regionstyrelsen till
Regionfullmäktige upprätta en särskild slutredovisning. I slutredovisningen görs
en avstämning mot budget samt ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter av
investeringen.
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Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som regionstyrelsen ska återredovisa i
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2015–
2016, prognos för utfallet 2017 samt riktning/plan för 2018. Utfallet speglar i
möjligaste mån länsinvånarnas konsumtion.
Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Primärvård*
Totalt primärvård

2015

2016

2017 prog

Antal besök, läkare

471 694

470 444

464 000

Antal besök, annan personalkategori

809 747

857 323

876 000

Specialiserad somatisk vård*

2015

2016

2017 prog

2018
plan

2018
plan

Totalt somatisk vård
Vårdtid i dagar

234 494

223 602

210 000

Antal läkarbesök

430 622

425 000

400 000

Antal besök annan personalkategori

281 471

295 411

300 000

732

662

600

57 346

55 323

52 000

Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen (egen regi)

Specialiserad psykiatrisk vård*

2015

2016

2017 prog

2018
plan

Totalt psykiatrisk vård
Vårdtid i dagar
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori
Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen (egen regi)

60 174

57 494

53 000

23 544

24 765

27 000

105 321

104 847

110 000

145

141

136

4 321

4 276

4 000

*Avser länets invånares vårdkonsumtion

Övrig hälso- och sjukvård

2015

2016

2017 prog

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 933

14 687

15 200

Antal ambulanstransporter

45 600

46 500

43 558

2018
plan
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Tandvård**

2015

2016

2017 prog

2018
plan

Barn- och ungdomstandvård
Antal behandlade barn

60 168

60 801

66 000

89 146

88 535

84 000

11 716

11 323

10 500

Allmäntandvård vuxna
Antal behandlade patienter
Specialisttandvård
Antal behandlade patienter

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd
Antal patienter, munhälsobedömning

4 194

4 409

4 800

Antal patienter, nödvändig tandvård

3 649

3 802

3 900

**from 2017 ingår även 20 och 21-åringar och from 2018 även 22-åringar i barn-och ungdomstandvården

Regional utveckling
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet
Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor
Övriga folkhögskolor - elevveckor
Summa

2015
12 542
34 478
47 020

Gymnasieutbildning - elevveckor
Gymnasieutbildning - naturbruk
Uppdragsutbildning - naturbruk
Summa

12 420
2 366
14 786

Smålands Musik och Teater
Totalt antal publik
Totalt antal föreställningar
Publik per föreställning

2016
2017 prog
13 711
16 100
33 748
35 600
47 459
51 700

13 244
2 825
16 069

2018
plan

14 000
2 700
16 700

2015
112 918
907
124

2016
2017 prog
119 576
90 000
1 441
550
83
164

Länstrafiken
2015
Antal resor - buss o tågtrafik (miljoner)
20 700
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv.)
25,8
Antal serviceresor
644 168

2016
2017 prog
22 400
22 500
27,2
23,0
669 000
685 000

2018
plan

* från och med 2017 exkl T eateri

Nämnden för trafik, infrastruktur, miljö
2018
plan

Avgifter/priser
Avgifter/priser för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik
redovisas i bilagor till Budget med verksamhetsplan 2018.
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Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på rjl.se samt
plus.rjl.se. De vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av
Tabell X: Avgifter i vården.
Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar
föreläggas regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga
prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av
respektive nämnd.

Bilagor
1. Organisationsbild
2. Hälsotal i länets kommuner
3. Styrprocessen
4. Patientavgifter
5. Förfrågningsunderlag vårdval primärvård samt ögonsjukvård
6. Tandvården – taxor
7. Egenavgifter och bidrag, hjälpmedel
8. Kollektivtrafik priser
9. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
10. Prissättning för kulturarrangemang
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