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Sal A, Regionens hus

Kl 09.00-12.00
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Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

Genomgång av ärenden inför beslut
3

Justering av bolagsdokument AB Transitio

2018/633

4

Nybyggnad av svinhus vid Stora Segerstad
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Ombyggnation Infektionskliniken Ryhov

2018/99

5
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2018/1576

8

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR- 2018/1360
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö
Remiss - Handlingsplan 2018-2019 till Strategin 2017/3229
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Remiss - En sexårig utbildning till läkarexamen 2018/1686

9

Sammanträdesplan 2019

2018/2227

10

Hyresavtal Hälsan

2016/3418

11

2018/1359

12

Nya lokaler för Öron, näs och halsmottagningen
på Höglandssjukhuset i Eksjö
Skandionkliniken, reviderat avtal

13

Bilförmån – revidering av regelverk

2018/2252

7

14

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi för
Jönköpings län
Kl 14.00-16.30
Beslutsärenden för regionfullmäktige
Ärende 3-6
Beslutsärenden för regionstyrelsen
Ärende 7-14 samt 15 och 16
15
Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen
2018
16
Anmälan av informationshandlingar Regionstyrelsen 2018

2018/1925
2017/1082

2018/31
2018/34
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 161

Justering av bolagsdokument AB Transitio
Diarienummer: RJL 2018/633
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förslag till justeringar i bolagsdokument i AB
Transitio.
Sammanfattning
Region Jönköpings län är en av 20 ägare i AB Transitio. En
översyn av de styrande dokumenten i bolaget har genomförts och
bolagsstämman föreslår ägarna besluta om justeringar
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 inkl bilagor protokoll vid
årsstämma AB Transitio 2018-05-24 samt skrivelse till
Transitios ägare
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

MISSIV
2018-08-30

1(2)

RJL 2018/633

Regionfullmäktige

Justering av bolagsdokument i AB
Transitio
Förslag till beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner förslag till justeringar i bolagsdokument i AB Transitio.

Sammanfattning
Region Jönköpings län är en av 20 ägare i AB Transitio. En översyn av de
styrande dokumenten i bolaget har genomförts och bolagsstämman förslår ägarna
besluta om justeringar.

Information i ärendet
Region Jönköpings län är en av 20 ägare i AB Transitio. En översyn av de
styrande dokumenten i bolaget har genomförts och bolagsstämman har beslutat
föreslå ägarna besluta om justeringar. Region Jönköpings län har företrätts av
stämmoombud vid bolagsstämman 2018-05-24.
I bilaga finns processen för översynen beskriven samt en tabell där bakgrund
och/eller syfte med varje förändring finns beskriven bredvid bolagsstyrelsens
förslag till förändring och i vilket styrande dokument förändringen ska göras.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30
Protokoll vid årsstämma i AB Transitio 2018-05-24
Skrivelse till AB Transitio:s ägare om justering av de styrande
dokumenten

MISSIV
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RJL 2018/633

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret, ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Dnr: ABT-18178

Transitio Ägare

2018-06-07

Beslut om justering av bolagsdokument
Bakgrund och syfte
Vid AB Transtio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att genomföra
de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument.
I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för
bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat
en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn
framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid
ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell
bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar
bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att
beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande
organ.
Analys
Styrelsen fick i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på
årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i
februari 2018.
De bolagsdokument som fordrar justering är:
-

Aktieägaravtal

-

Bolagsordning

-

Instruktion för valberedning

-

Instruktion för ägarrådet

-

Ägardirektiv

-

Instruktioner för verkställande direktör

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se

Styrelsen föreslår att bolagsstämman/ägarna beslutar och godkänner de i
bifogade bilagorna justerade bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande
bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två
exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Handlingarna ska
ställas till Vd och verifierat utdrag från beslut i fullmäktige ska bifogas det
undertecknade Ändringsavtalet.
Processen för ändring av bolagsdokumenten i Transitio
1) Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument
i enlighet de bifogade dokumenten
2) Årsstämman 2018 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga
fullmäktige/högsta beslutande organ ger sitt samtycke, ändra
aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd,
instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör
3) Fullmäktige eller motsvarande högsta beslutande organ i respektive
aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits
4) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare
5) När samtliga fullmäktige/högsta beslutande organ har fattat beslut,
samtliga aktieägare undertecknat ändringsavtalet samt insänt detta till
Transitio träder ändringsavtalet ikraft och bolagsordningen anmäls för
registrering hos Bolagsverket.
Tidplan
Styrelsen beslutar att lägga fram ärendet på bolagets årsstämma. Efter beslut på
årsstämman den 24 maj 2018 har respektive ägare att ta upp ärendet till
fullmäktige/högsta beslutande organ för beslut.
Signerade Ändringsavtal inklusive kopia på fullmäktigebeslut skickas sedan till
Transitio. Ambitionen är att alla ska ha inkommit med undertecknade avtal
innan årsskiftet 2018/2019.

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se

Förslag till beslut
Årsstämman och ägarna föreslås besluta att:
•

godkänna förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten enligt
ovan beskrivning och bifogade bilagor.

•

ägarna i AB Transitio godkänner justeringarna genom att signera
ändringsavtal samt bifoga kopia på beslut från respektive ägares
fullmäktige/högsta beslutande organ.

AB Transitio
Styrelsen

Bilagor:

1. Tabell över ändringsförslag
2. Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag).
3. Bolagsordning (med markerade ändringsförslag).
4. Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag).
5. Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag).
6. Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag).
7. Instruktioner för verkställande direktör (med markerade
ändringsförslag).
8. Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut
på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna
organisationen)
9. Protokoll årsstämma 2018-05-24

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se

Bilaga 1
Bakgrund och/eller syfte till föreslagen
förändring
Fråga har uppkommit om vilka ägare som ska
ingå i Ägarrådet. Enligt nuvarande ordning är
det de som har störst finansiellt engagemang i
bolaget som ska utse representanter. Om detta
innebär en stor geografisk koncentration kan
det vara lämpligt att annan konstellation är
möjlig.
Transitios fordonsflotta börjar till vissa delar bli
äldre och på sikt behöver viss del av flottan att
avvecklas – antingen genom skrotning eller
försäljning. Frågan kan även uppkomma när
ägarna förvärvar nya fordon framöver och
fordon blir övertaliga.
De styrande dokumenten är av naturliga skäl
inriktade på förvärv och förvaltning av fordon.
Det är att rekommendera att även avveckling
anges i de styrande dokumenten.
I Instruktionen för VD anges att styrelsen ska
följa upp bolaget ur ekonomisk synvinkel. Det
saknas att styrelsen följer upp att bolaget sköts
även på ett ändamålsenligt sätt i övrigt.
I instruktionen för VD anges en beloppsgräns
om 500 000 kr för VD vid beslut om anskaffning.
Med hänsyn till bolagets omsättning samt syftet
med bolaget framstår beloppsbegränsningen
som alltför låg.
Oklarhet har uppdagats kring vem som föreslår
styrelsens arvode. Önskan om att klargöra detta
genom att låta Valberedningen föreslå
styrelsens arvode. Fastställande/beslut tas på
bolagsstämma – i enlighet med
Aktiebolagslagen och Bolagsordningen.
Lön/arvode till VD samt övriga
anställningsvillkor är enligt aktiebolagslagen en
uppgift för styrelse. I nuvarande Instruktion för
ägarrådet anges att ägarrådet ska utgöra
arvodesberedning för VDs lön. Det anges även
att styrelsen ska samråda med ägarrådet inför
rekrytering, lönesättning etc för VD.
Vidare anges att ägarrådet ska godkänna
styrelsens instruktion till VD.
Lämpligt att styrelsen har mandat att utföra
dessa uppgifter.
Efter synpunkter från bland annat
lekmannarevisorsgruppen om att det är mindre
lämpligt att det anges att bolagets finanspolicy
ska efterlikna ägarnas, eftersom det är fråga om
20 olika ägare med olika policies samt att
bolaget har ett annat finansiellt upplägg.

Styrelsens förslag till förändring
Tillägg om ”eller annan sammansättning som
bolagsstämman bestämmer”, till den befintliga
texten om störst finansiellt engagemang.
Förändring krävs i Bolagsordningen och
Aktieägaravtalet samt Instruktion till
valberedning.
Införa tillägg i styrande dokument för att
tydliggöra att bolaget har stöd i dessa
dokument för avveckling.
Aktieägaravtalet, Bolagsordningen och
Ägardirektiven berörs.

Göra tillägg om att styrelsen även ska övervaka
att VD sköter bolaget på ett ändamålsenligt sätt
och i linje med de styrande dokumenten.
Endast VD-Instruktionen berörs.
Ändra beloppet för VD att besluta om upp till 5
miljoner kr. Anskaffningar överstigande 5
miljoner ska alltjämt framläggas till styrelsen för
beslut.
Endast VD Instruktionen berörs.
Förslag att göra tillägg i Instruktionen för
valberedningen för att tydliggöra ansvaret för
arvodesförslag samt att stryka delen om att
Ägarrådet utgör arvodesberedning i Instruktion
till ägarrådet.
Förslag att göra strykningar i Instruktion för
Ägarråd och Ägardirektiv.

Endast Ägardirektivet berörs. Strykning föreslås
att passusen avseende att finanspolicy ska
efterlikna ägarnas stryks.

Bilaga 1
Vissa ägare har påpekat att dessa inte
omnämns på ett formellt korrekt sätt i de
styrande dokumenten. Det handlar främst om
kommunalförbund, där vissa inte har
fullmäktige som högsta beslutande organ utan
direktion.

Ägardirektiv, Instruktion för ägarråd,
Bolagsordning och Aktieägaravtalet berörs. I
dessa får det läggas till skrivningar så att alla
ägare och beslutande församlingar omnämns på
ett lämpligt sätt.

AKTIEÄGARAVTAL
AB TRANSITIO
(18)

1

AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITIO
1

PARTER

Bilaga 2

1.

Landstinget iRegion Uppsala län, org.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr
222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbotten, org.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 2220002949;

8.

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;

9.

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;

10.

Landstinget Region Västmanland, org.nr 232100-0172;

11.

Regionförbundet Landstinget Dalarna, org.nr 232122000-14460180;

12.

Region Örebro län, org.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;

14.

Region Östergötland, org.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321;

16.

Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;

17.

Region Halland, org.nr 232100-0115;

18.

Region Värmland, org.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, org.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931;

21.

AB Transitio, org.nr 556033-1984; samt

22.

den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta
Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 17 nedan;

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom ”Aktieägarna” eller, var för sig,
”Aktieägare”. Parterna ovan har träffat följande avtal, ”Aktieägaravtalet”.
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AKTIEÄGARE M.M.

2.1

Aktieägarna äger gemensamt Bolaget. Aktieägarna kan enbart bestå av:

2

i.

RKTM jämlikt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
(”Kollektivtrafiklagen”), inklusive landsting;

ii.

det landsting och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 §
Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst
län i de fall RKTM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;

iii.

de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för
den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt län
består av en gemensam nämnd;

iv.

aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats av RKTM jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen;
och

v.

kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har
överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.

2.2

Aktieägarna tillhandahåller transporttjänster jämlikt 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) och är
upphandlande enheter enligt samma lag.

2.3

Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskföretag enligt LUF,
skall införskaffa och ombesörja underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa
anknutna tjänster för respektive Aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som
närmare framgår av punkten 5 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive
Aktieägares försörjningsverksamhet.

2.4

Bolagets policy för spårfordonsanskaffning skall vara att införskaffa spårfordon allmänt
lämpade för främst regional järnvägstrafik och andra typer av järnvägsfordon. Bolaget skall
härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av
anpassning skall kunna användas i flera Aktieägares trafikområden.

2.5

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna i oktober 2012 denna dag träffat detta Aktieägaravtal, vilket
ändrats och bekräftats den 16 juni 2016., samt den [datum för när alla ägare inkommit med
undertecknat ändringsavtal].

3

DEFINITIONER M.M.
”Aktieägare”

skall betyda Landstinget iRegion Uppsala län, AB
Storstockholm
Lokaltrafik,
Region
Kronoberg,
Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten
i
Västernorrlands län, Regionförbundet Västerbottens län,
Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Norrbottens
läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen,
Landstinget i Kalmars län, Landstinget Region Västmanland,
2 (18)
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LandstingetRegionförbundet Dalarna, Region Örebro, Region
Gävleborg, Region Östergötland, Region Blekinge, Region
Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region
Skåne,
Kommunalförbundet
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet samt Tillkommande Aktieägare till dess att
någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet,
varvid denne inte längre är att betrakta som Aktieägare.
"Anslutningsavtal"

skall betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande
Aktieägare skall ingå med övriga Aktieägare enligt vad som
anges i punkt 17.5 nedan.

"Bolaget"

skall betyda AB Transitio, org. nr 556033-1984.

”Finansiellt
Nettoengagemang”

skall betyda enligt Bolagets balansräkning kvarvarande
restvärde på för respektive Aktieägare anskaffat tåg.

”Godkänd Hyrestagare”

skall betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik eller
operatör anlitad av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket
RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän
trafik.

"Kontrollbolag"

skall betyda ett av Aktieägare direkt eller indirekt (genom andra
helägda dotterbolag) helägt bolag.

”Reservdel”

skall betyda högvärdeskomponent, exempelvis boggi, koppel
eller motor.

”RKTM”

skall betyda sådan myndighet som är att anse som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller
annan motsvarande lagstiftning och som äger Aktieägare, som
är Aktieägare eller som Aktieägare deltar i.

"Tillkommande
Aktieägare"

skall betyda varje sådan Aktieägare i Bolaget som ingått
Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.

”Underhåll”

skall betyda sådana underhållsåtgärder som utförs löpande med
sällan återkommande cykler och är i omfattning både
tidskrävande och kostnadskrävande.

4

AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE

4.1

Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda
styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten
samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta
genomförande.
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5

BOLAGETS VERKSAMHET

5.1

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och Reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift
avseende förvaltning och underhåll av spårfordon. Bolaget har också en rådgivande roll som
sakkunnig inom spårfordonsområdet.

5.2

Bolagets verksamhet skall vara att:
i.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional kollektivtrafik;

ii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
Aktieägare eller sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att
ingå avtal om allmän trafik;

iii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för
operatör som anlitats av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM
överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, dock endast under
förutsättning att berörd Aktieägare ställer säkerhet i form av borgen såsom för egen
skuld för operatörens förpliktelser gentemot bolaget;

iv.

ombesörja förvaltning och Underhåll av spårfordon;

v.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av Reservdelar;

vi.

bistå RKTM med sakkunskap inom spårfordonsområdet;

vi.vii.
vii.viii.

avyttra spårfordon eller Reservdelar; samt
i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket
inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

5.3

Bolaget skall vara ett samriskföretag i den betydelse som anges i LUF. Ett samriskföretag är
ett bolag bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som
omfattas av lagens tillämpningsområde. Bolaget skall bedriva försörjningsverksamhet i LUF:s
mening i minst tre år.

5.4

Bolaget och Bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande.

6

INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON TILL BOLAGET

6.1

Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon,
med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår av bilaga 2.

6.2

Av förteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och
optionsrätterna har införskaffats eller sedermera kommit att innehas.

6.3

De optionsrätter att införskaffa spårfordon som Bolaget från tid till annan innehar och som
inte utnyttjats enligt punkt 6.1 ovan, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig
överenskommelse. För det fall de Aktieägare som önskar utnyttja dessa optionsrätter inte kan
enas om fördelningen innan optionsrätterna måste utnyttjas för att inte förfalla eller om berörd
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Aktieägare så skriftligen begär, skall Bolagets styrelse fördela optionsrätterna efter främst
följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans
av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av optionsrätterna på av
Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden skall äga företräde om inte särskilda
skäl talar häremot.
6.4

I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna
överens om undersöka möjligheterna att Bolagets vagnförsörjningsresurser utökas genom
offentlig upphandling, där så erfordras, förvärv av dotterföretag, apportemissioner eller på
annat för Bolaget lämpligt sätt.

6.5

Bolaget får enbart förvärva dotterbolag om förvärvet dessförinnan godkänts av Aktieägarna.
För det fall Bolaget förvärvar dotterföretag, är Aktieägarna ense om att dotterföretagets
verksamhet bör integreras i Bolagets verksamhet och att dotterföretaget i samband därmed
avvecklas på lämpligt sätt, såvida inte bibehållandet av dotterföretaget är fördelaktigt ur
ekonomisk synvinkel och riskneutralt för Bolaget.

7

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel,
genom enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av för
dess verksamhet möjliga finansieringsformer.

8

FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA
TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET

8.1

När och i den mån som Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrätter att införskaffa
spårfordon eller på annat sätt tar i anspråk Bolagets resurser, skall Aktieägaren vara skyldig
att ställa fullgod säkerhet, i första hand i form av proprieborgen, eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella
spårfordonen. För det fall Aktieägare är ett aktiebolag skall säkerhet ställas av kommun, eller
landsting eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav skall dock
Aktieägare, mot betalning, kunna utnyttja de övriga tjänster som Bolaget kan komma att
tillhandahålla, t.ex. Underhåll, allt under förutsättning av att ett sådant utnyttjande sker på ett
sätt som inte riskerar att märkbart försämra Bolagets kreditvärdighet.

8.2

När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget skall dessa
Aktieägare vara skyldiga att ställa gemensam solidarisk säkerhet för Bolagets totala kostnadsoch förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller lämna villkorat
aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de
aktuella spårfordonen eller andel därav.
Utöver vad som följer av punkterna 8.1 och 8.2 ovan, skall Aktieägare inte vara skyldig att
tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.

8.3

Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade skall ersätta Bolaget för samtliga
kostnader vid införskaffandet av spårfordon.
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8.4

För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfordon genom
Bolaget skall Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

9

UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

9.1

Bolaget skall till självkostnadspris ställa de spårfordon som Bolaget införskaffat till Godkänd
Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.

9.2

Sådan uthyrning skall primärt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den
Aktieägare för vars räkning de aktuella spårfordonen är införskaffade.

9.3

Prissättning för uthyrning enligt ovan skall innebära skälig ersättning för Bolagets alla
kostnader samt administration.

9.4

Om Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade inte längre önskar hyra visst
spårfordon eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren
skall hyra visst spårfordon, skall övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga
villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som hyresman. Anmäler
flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, skall spårfordonen fördelas
mellan Aktieägarna och av Aktieägare anvisad operatör genom skriftlig överenskommelse.
Om dessa Aktieägare inte kan enas om fördelningen innan de aktuella spårfordonen måste
förberedas för uthyrning, skall Bolagets styrelse på ett objektivt och omdömesgillt sätt fördela
de aktuella spårfordonen efter främst följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb
leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) för
uthyrningen föreslagna villkor, varvid det för Bolaget ur finansiell synvinkel mest fördelaktiga
erbjudandet skall äga företräde.

9.5

Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyresman av
spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en
garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av
hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen
skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av bilaga 910. Om sådan
garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyresman.

9.6

Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning skall den Aktieägare eller
de Aktieägare för vars räkning spårfordonen har införskaffats, alltid vara skyldig(-a) att
förhyra spårfordonen av Bolaget enligt hyresavtalet som nämns i punkten 9.1, eller täcka hela
kostnaden på annat för Bolaget, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt. Så att Bolaget
erhåller full kostnadstäckning.

9.7

Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen
till tredje part skall alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget erhåller full
kostnadstäckning från Aktieägaren.

10

UNDERHÅLL AV SPÅRFORDON
Bolagets styrelse äger besluta att Underhåll skall organiseras genom annan. För det fall
Bolagets styrelse beslutar att sådant underhåll skall organiseras genom annan skall Bolaget
genomföra upphandling av underhållstjänster i konkurrens. Sådan upphandling skall vända sig
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mot företag som har särskild kompetens inom detta område och skall ske med iakttagande av
de riktlinjer för upphandling av underhåll som vid var tid beslutas av styrelsen.

11

FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

11.1

Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägares
räkning.

11.2

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare förvalta spårfordon som Aktieägare införskaffat med
medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan förvaltning skall dock begränsas till
administrativ förvaltning och upphandling av förvaltnings- och konsulttjänster.

11.3

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare ombesörja eller vara behjälpligt med förfaranden med
anknytning till registrering och myndighetsgodkännande av spårfordon som Aktieägare
införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt samt därtill relaterade uppgifter.

12

AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

12.1

Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmässiga värde får enbart ske enligt
av Bolagets styrelse fastslagen avskrivningsplan.

12.2

Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller Reservdel som införskaffats för
annan Aktieägares räkning utan enbart på spårfordon eller Reservdel som Bolaget införskaffat
för egen räkning.

13

RESERVDELAR
Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa Reservdelar. Bolaget skall
hyra ut Reservdelar till Godkänd Hyrestagare. Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna
samlas i en ”pool”, det vill säga hanteras som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har
tillgång till. Bolaget skall kunna anskaffa och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare
gemensamt. Bolagets prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge
Bolaget skälig ersättning för alla kostnader samt administration.

14

AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR
Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon och/eller Reservdelar ska avyttras genom
skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringssätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar
att försäljning av fordon och/eller Reservdel ska ske, ska en sådan försäljning ske med
beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de
riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.
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HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR
Redan genomförda finansieringar, inklusive s.k. US-leasar, upphör inte att gälla i samband
med ingåendet av detta Aktieägaravtal utan skall bibehållas enligt nuvarande villkor i enlighet
med villkoren i det bilagda aktieägaravtalet och dess bilagor bilaga 6. Detta regleras vidare
genom det bilagda avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

1516

FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

15.116.1 Envar Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 16.2, äga 10 000 stycken aktier i
Bolaget.
15.216.2 Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTM skall fullgöras
av en gemensam nämnd skall kommunerna eller landstinget och kommunerna gemensamt
genom samägande äga samma antal aktier som i punkt 16.1 stycken aktier i Bolaget.
15.316.3 Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller
kommun och sådant aktiebolag eller kommun skall vara Aktieägare skall sådan Aktieägare
äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKTM (eller, i
förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som
anges i punkt 16.1 ovan.
15.416.4 Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt äga
det antal aktier som anges i punkt 16.1 ovan i det fall RKTM (eller, i förekommande fall
landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.
15.516.5 För tillkommande Aktieägare gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal.
15.616.6 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 28 i detta Aktieägaravtal.

1617

TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

16.117.1 Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt 2.1 i
detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i
Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.
16.217.2 Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från
befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 28 anmält sitt utträde eller genom riktad
nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från en
befintlig Aktieägare eller från ett dotterbolag till Bolaget, skall Bolagets styrelse tillse att de
förutsättningar som anges i punkten 17.3 är uppfyllda. Förvärvet skall ske till aktiens
kvotvärde.
16.317.3 Under förutsättning att kraven i punkt 2.1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är Aktieägare
skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare:
(a)

att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt
17.5 nedan; och

8 (18)

AKTIEÄGARAVTAL
AB TRANSITIO
(18)
(b)

9

att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren
eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir
tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom skall uppstå i Bolagets
verksamhet.

16.417.4 Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt 16.1 emitteras till varje
Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 16.2 eller punkt 16.3 skall
således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit.
Emissionskursen skall motsvara aktiens kvotvärde.
16.517.5 Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat
sätt erhåller aktier i Bolaget, skall Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med
existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal skall i allt väsentligt ha den lydelse som
framgår av bilaga 3.
16.617.6 Tillkommande Aktieägare skall ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

1718

ÄGARDIREKTIV
Ägardirektiv skall antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet skall ha till syfte att
tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet är bindande för
Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall
inte strider mot aktiebolagslagen (2005:551) (nedan ”Aktiebolagslagen”) eller Bolagets
bolagsordning.

1819

ÄGARINFLYTANDE
Respektive Aktieägare åtar sig att delta i och fatta de beslut som krävs av Aktieägare som
har förvärvat spårfordon genom Bolaget om, och endast om, sådan Aktieägare begär det med
anledning av spårfordon som denne har förvärvat genom Bolaget. Detta innebär att om
Aktieägare vill lösa ut spårfordon som denne har finansierat eller anskaffat med hjälp av
Bolaget och berörd finansiär godkänner detta så skall övriga Aktieägare inte vägra
Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

1920

BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

19.120.1 Årsstämma skall hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen.
Årsstämman skall utse ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2)
av ledamöterna i valberedningen.
19.220.2 Ägarrådet skall ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) aktieägare som har störst Finansiellt
Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var. Utöver dessa sju (7) ledamöter kan
ägarrådet adjungera upp till två (2) personer, efter förslag från valberedningen, för att
tillgodose en geografisk spridning eller annan relevant omständighet hos ägarna. Aktieägarna
förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. För ägarråd gäller
instruktion i bilaga 8.
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19.320.3 Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som
väljs av årsstämman varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att
lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av
årsstämma enligt 20.1, skall göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före
årstämma. Endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nominera
personer. För valberedningen gäller instruktion i bilaga 9.
19.420.4 Styrelsen skall sammanträda sex (6) gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte
vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.
19.520.5 Styrelsen skall ha nio (9) ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den
kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en
instruktion till valberedningen.
19.620.6 Styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen
skall kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda
särskilda frågor.
19.720.7 Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.

2021

BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

20.121.1 Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet. Vid lika röstetal
skall det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra
styrelsens beslut.
20.221.2 Styrelsen skall upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för
verkställande direktörens arbete samt instruktioner för verkställande direktörens arvode. Dessa
instruktioner skall godkännas av ägarrådet.
20.321.3 Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.

2122

MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

21.122.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:
(a)

Ändring av Bolagets bolagsordning;

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument vilka
berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för riktad
nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 17 ovan;

(c)

Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag
eller detta Aktieägaravtal;

(d)

Förändring av instruktion till Bolagets valberedning;
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(e)

Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger fem (5) basbelopp
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), i annat fall än då finansiering av
införskaffade spårfordon eller Reservdelar sker i enlighet med punkt 8 ovan;

(f)

Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig
mån påverkar Bolagets verksamhet; samt

(g)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-e) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.

21.222.2 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller
Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av
Aktieägarna:
(a)

Vinstutdelning eller återbetalning av villkorade aktieägartillskott;

(b)

Förändring av instruktionen till ägarrådet;

(c)

Förändring av instruktionen till Bolagets styrelse;

(d)

Förändring av instruktionen till Bolagets verkställande direktör;

(e)(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;

(f)(e)

Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt

(g)(f)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-f) angivna såvitt avser
Bolagets dotterföretag.

21.322.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som
enligt denna punkt 22 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet
mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås skall frågan avföras från
dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss
fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, skall representanten inte beaktas vid
bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.

2223

FIRMATECKNING

22.123.1 Bolagets firma skall tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i
förening. Två styrelseledamöter skall dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i
förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot skall inte
kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styresledamot som utsetts av
samma Aktieägare som suppleanten.
22.223.2 Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges i
8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.
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BOLAGETS REVISOR
Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och skall
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

2425

LEKMANNAREVISORER
Bolagsstämman skall utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år
med undantag för de första lekmannarevisorerna vars mandatperiod sträcker sig fram till och
med årsstämman 2014. Nominering av lekmannarevisorer sker i enlighet med separat anvisat
schema i Bilaga 101. Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om
därtill berättigad aktieägare inte nominerar lekmannarevisor skall ingen sådan utses utan ett
lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.

2526

INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

25.126.1 Styrelsen skall vid bolagsstämma eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om
Bolaget som Aktieägare efterfrågar.
25.226.2 Aktieägare har när som helst rätt att få del av och (mot en administrativ avgift) kopiera alla
handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget, med undantag för handlingar som
innehåller affärshemligheter. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller
annan person utsedd av Aktieägare. Det noteras att styrelsen och sådan Aktieägare har att svara
för att eventuella sekretessåtaganden som Bolaget gjort mot tredje man samt skyddet för
affärshemligheter upprätthålls inom sådan Aktieägares verksamhet.
25.326.3 Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(nedan ”OSL”) i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse samt dess anställda skall tillse att
allmänheten får tillgång till information och allmänna handlingar i enlighet med vad som följer
av en korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen.

2627

PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET
Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som säkerhet.

2728

VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

27.128.1 Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall
Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.
27.228.2 Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning skall upphöra att vara Aktieägare
(”Utträdande Aktieägare”) äger styrelsen besluta hur Aktieägaren skall utträda ur bolaget,
enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen skall besluta att aktierna antingen skall överlåtas till
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Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien
skall lösas in enligt punkt 32 nedan. Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.
27.328.3 Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat för
Aktieägarens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits för dessa
spårfordon. Att lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd
finansiär godkänner detta.
27.428.4 Utträdande Aktieägare skall, om Bolaget så begär, vara skyldig att från Bolaget förvärva
samtliga de spårfordon samt avropade optionsrätter som Bolaget innehar, direkt eller indirekt,
eller har avropat för Utträdande Aktieägares räkning. Överlåtelsen skall ske per den dag då
Utträdande Aktieägarens aktier inlöses eller överlåtes och till ett pris som motsvarar
spårfordonens bokförda värde.
27.528.5 Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 17 ovan har aldrig rätt att gentemot
Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens
skick.
27.628.6 Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade
aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under
förutsättning att Aktieägaren löser ut de fordon och Reservdelar för vilka villkorade
aktieägartillskott och lån betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om
Aktieägare förvärvar spårfordon m.m. enligt denna punkt 28 skall Aktieägaren utan kostnad
för Bolaget lösa eller tillse att Bolaget löses från all finansiering i den mån finansieringen är
hänförlig till förvärvad egendom och täcka Bolagets kostnader i samband med detta. Under
dessa förutsättningar skall Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för
hyresmans förpliktelser enligt punkt 9.5 ovan. Sådan Aktieägares skyldighet att ställa borgen
eller garantiförbindelse för Bolagets förpliktelser upphör först när samtliga engagemang och
finansieringar som belöper på Aktieägaren är lösta.

2829

AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

28.129.1 Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra
sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, skall, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller
inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget och/eller Aktieägarna
för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.
28.229.2 Oaktat vad som anges ovan i punkt 29.1 om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt
29.2 gälla om Aktieägare (”Felande Aktieägare”) gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
eller, vid upprepade tillfällen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten
inte har åtgärdats av den felande Aktieägaren inom fjorton (14) veckodagar från det att denne
erhöll den första skriftliga underrättelsen om förekomsten av avtalsbrott från annan
Aktieägare. Felande Aktieägare är skyldig att snarast, och senast inom en (1) vecka från det
att han erhöll sådan underrättelse om förekomst av avtalsbrott, framställa en begäran till
styrelsen om att denne önskar upphöra att vara Aktieägare, varpå styrelsen har att besluta
ordningen för utträde enligt punkten 28 ovan. Felande Aktieägaren är dessutom skyldig att
hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem för alla kostnader
som uppstår på grund av den Felande Aktieägarens utträde ur Bolaget och Aktieägaravtalet.
Härvid skall vad som anges i punkt 28 äga tillämpning.
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UTTRÄDE VID OENIGHET
För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende därför avförs från
dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 22.2 ovan
mer än en (1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare, meddela styrelsen
om att denne önskar träda ur Avtalet. I samband med sådant utträde skall vad som anges i
punkt 28 äga tillämpning.

3031

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE
MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER

30.131.1 Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt - skulle medföra att ett enkelt bolag
mellan Aktieägarna skall anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed om följande
reglering med avvikelse från vad som anges i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag.
30.231.2 För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) skall träda i likvidation, eller (ii) kan begäras
i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, skall Aktieägare till vilken
likvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes rättsinnehavare, uteslutas ur det
enkla bolaget på begäran av Aktieägare. Framställes sådan begäran skall Aktieägaren framföra
sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.
30.331.3 Därtill gäller vad som stadgas i punkt 28 ovan.

3132

INLÖSEN AV AKTIER

31.132.1 Om styrelsen så påkallar skall Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1) vecka
framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets aktiekapital och att
få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets bolagsordning, bilaga 1
(”Inlösenförfarandet”). Styrelsen skall, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 §
2 st. 1 p. ABL huruvida Inlösenförfarandet är förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring
(17 kap 3 § 1 st.).
31.232.2 Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en
minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier skall inlösas samt på
övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenförfarandet. Detta åtagande
gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.

3233

AVTALSTID

32.133.1 Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller
därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett
(1) år före utgången av sagda period, skall det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden
under förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om
Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre
(3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid.
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32.233.2 Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss
Aktieägare skall utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst
samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares
åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till
viss Aktieägare.
32.333.3 Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit
Aktieägare i minst tre år.

3334

KONKURRENSFRIHET
Det står varje Aktieägare fritt att införskaffa, hyra eller på annat sätt ta i anspråk spårfordon
samt uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering för sin verksamhet på
annat sätt än genom utnyttjande av Bolagets resurser. Denna möjlighet för Aktieägare att
införskaffa spårfordon samt att uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och
finansiering direkt från annan leverantör än Bolaget inverkar dock inte på giltigheten av de
åtaganden Aktieägaren har gjort beträffande Bolagets förpliktelser.

3435

SEKRETESS

34.135.1 Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller
kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt
engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är eller
blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta
sekretessåtagande skall gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en
period om ett (1) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal.
34.235.2 Sekretesskyldigheten i denna punkt 35 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig
författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs
eller auktoriserad marknadsplats.
34.335.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en
skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

3536

MEDDELANDEN

35.136.1 Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senare meddelade
adresser.
35.236.2 Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
(a)

om avlämnat med bud: vid överlämnandet; samt

(b)

om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för
postbefordran.
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35.336.3 Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna
bestämmelse.

3637

FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL
Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som
Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som föregått
Aktieägaravtalet, inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, ersätts till fullo av innehållet i
Aktieägaravtalet med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill
hörande avtal inklusive regressavtalet som skall kvarstå i enlighet med avslutnings- och
överlämningsavtalet, bilaga 7.

3738

AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

37.138.1 Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall för att erhålla bindande verkan vara
skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.
37.238.2 Oaktat vad som anges i punkt 38.1 ovan skall styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera
följande bilagor baserat på de förändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets
bestämmelser:

3839

(a)

fördelning av spårfordon , bilaga 2;

(b)

förteckning över Aktieägare, bilaga 4; och

(c)

adressförteckning, bilaga 5.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig,
skall detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället skall - i den
mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt
Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

3940

ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET
Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas,
upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och
skriftliga godkännande.
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PASSIVITET

40.141.1 Aktieägares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller
underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet skall inte innebära att
Aktieägare frånfallit sin rätt i sådant avseende.
40.241.2 Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss
rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt
fall.

4142

TILLÄMPLIG LAG
Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

4243

TVISTELÖSNING

42.143.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
42.243.2 Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.
42.343.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.

Avtalet har upprättats i ett (1) exemplar varav Aktieägarna tagit varsin kopia. Originalet förvaras hos
Bolaget.

Bilagor:
1. Bolagets bolagsordning;
2. Fördelning av spårfordon;
3. Anslutningsavtal;
4. Förteckning över Aktieägare och respektive Aktieägares ägarandel;
5. Adressförteckning;
6. Tidigare aktieägaravtal jämte bilagor;
7. Avslutnings- och överlämningsavtal;
8. Instruktioner till ägarrådet;
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9. Instruktion till valberedningen;
10. Garantiförbindelse; och
11. Schema – nominering av lekmannarevisor.
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BOLAGSORDNING
§1

Firma

Bilaga 3

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§3

Verksamhet

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende
anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende
spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra
spårfordon och högvärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. Bolaget har
också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet. Bolaget skall också förvalta
tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).
§4

Bolaget skall ej vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets
behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang,
varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning
kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad
så att respektive aktieägares finansiella nettoengagemang kan utläsas.
§5

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.
§6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 aktier.
§7

Aktieserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie 1, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 %
av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av
antalet aktier.
§8

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits.

§9

Revisorer

Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa
skall samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor
utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

§ 10

Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem lekmannarevisorer.
§ 11

Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brevförsändelse med posten. Kallelse
till bolagsstämman avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.
§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 13

Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd, som . Ägarrådet skall bestå av sju (7) ledamöter. varvid dDe sju
(7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall få
utse en ledamot var och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska,
om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till
bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning
och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.
§ 14

Valberedning

Valberedningen består av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2)
ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är
representerade i ägarrådet.

§ 15

Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.
§ 16

Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.
§ 17

Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande
ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman;

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.

Godkännande av dagordning;

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5.

Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7.

Beslut om
a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande
direktör;

8.

Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.

§ 18

Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till
överlåtelsen. Frågan om samtycke skall prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget skall
anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall ange samtliga villkor för
överlåtelsen i sin ansökan.
Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid
allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt
samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 19

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till
bolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.
Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget
senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier
fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius
publicus.
Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.
§ 20

Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga
rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall framställas
skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut
fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför
erforderliga medel finns tillgängliga.
Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om
inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras,
efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.
§ 21

Rätt för aktieägares fullmäktige att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktieägare som har ett fullmäktige. Hos de ägare
som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.

§ 22

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta
beslutande organ hos för de aktieägarna. e som har sådan.
____________________

Antagen vid bolagsstämma den [●]

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1

Bakgrund

Bilaga 4

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB
Transitio org. nr 556033-1984 (”Bolaget”) har en valberedning inrättats. Valberedningens
uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till
ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagstämma den 24 maj
2018.[11 juni 2015].
2

Valberedningens sammansättning

2.1

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och
två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i
ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3

Valberedningens uppgifter

3.1

Valberedningen lämnar förslag till på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande.
Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden
i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas
att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på
kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter/personer som
inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.

3.2

Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, vilka ska läggas fram på årsstämman.

3.13.3

Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som
representerar en nationellgeografisk spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter
med beaktande av det Finansiella nettoengagemanget innebär en väsentlig nationellgeografisk
koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för
bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer,
utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.
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INSTRUKTION FÖR ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO
1.

Bakgrund

Bilaga 5

1.1

Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. I syfte att öka
informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 (”Bolaget”)
har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna
instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget
som har antagits på bolagsstämma (”Ägardirektivet”). Ägarrådet skall även utgöra
arvodesberedning för styrelsearvoden och lön till VD samt utse vissa medlemmar till
valberedningen.

2.

Ägarrådets sammansättning

2.1

Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. varvid varje De
aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt
nettoengagemang i Bolaget utser nominerar var sin ledamot.

2.12.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har
valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar
av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För
det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de
adjungerade ledamöterna.Valberedningen har möjlighet att nominera andra personer
för att sammansättningen i ägarrådet ska beakta andra relevanta omständigheter för
bolaget, såsom nationell spridning. Bolagsstämman beslutar om vilka ledamöter som
ägarrådet ska bestå av.
2.22.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ägarrådets ledamöter består
av förtroendevalda.
2.32.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i
Bolaget.

3.

Ägarrådets uppgifter

3.1

Ägarrådet har som huvuduppgift att hålla sig väl informerat om Bolagets utveckling.
Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning/styrelse minst två gånger
per år.

3.2

Ägarrådet ansvarar för att dessa träffar kommer till stånd. Vid dessa möten med
ägarrådet ska Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena
ska protokoll upprättas, som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda
med Ägarrådet om fråga som uppkommit är av större vikt, som kräver
ställningstagande från samtliga fullmäktigeförsamlingar. Ägarrådet har att tillsammans
med Bolaget verka för att frågor av större vikt som kräver fullmäktiges eller annat
högsta beslutande organs ställningstagande bereds i syfte att undvika att delägarna
kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska även tillse att frågor som de

finner bör behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets
styrelse ska vidare samråda med Ägarrådet avseende rekrytering/avveckling och
anställningsvillkor för VD. Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av
ägarrådet.

4.

Valberedning

4.1

Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och
sammansättning anges i Instruktion för valberedning.

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TRANSITIO

Bilaga 6

1

Bakgrund

1.1

AB Transitio, orgnr 556033-1984 (”Bolaget”), är ett samriskföretag och ägs i dag av 20
landsting, regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige. Ägandet är lika fördelat d v s
varje aktieägare äger 10 000 aktier i bolaget. Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om
detta gemensamma ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet ska antas av bolagsstämman.

2

Verksamhetsinriktning

2.1

Bolaget ska ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Bolaget
har tillika en uppgift avseende förvaltning och underhåll av fordon. Bolaget har också en
rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.
Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.
På uppdrag av aktieägare ska bolaget:
(i)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade
spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik;

(ii)

Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för
kollektivtrafikmyndighet;

(iii)

Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon;

(iv)

Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och
reservdelar;

(iv)(v)

Avyttra, genom t ex försäljning eller skrotning, fordon eller högvärdeskomponenter,
samt

(v)(vi)

Bistå kollektivtrafikmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet.

Verksamheten i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska vara
kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

3

Ekonomiska förhållanden

3.1

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag
som utförs åt aktieägarna ska ha full kostnadstäckning genom avtal. Bolaget får inte fastställa
budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som förutsätter ytterligare
ekonomiskt bidrag från ägarna utöver vad som anges i avtal med aktieägarna.
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3.2

Styrelsen i bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn
ska kännetecknas av ett lågt risktagande. och efterlikna de finanspolicies som gäller hos ägarna
eller deras huvudmän. Innan finanspolicyn antas av bolagets styrelse ska samråd ha skett med
ägarrådet.

3.33.2

Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av bolagsstämman.

4

Informationsskyldighet

4.1

Bolaget ska till ägarna snarast överlämna:
(i)

protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten;

(ii)

årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beslutar;

(iii)

bolagets verksamhetsplan och budget;

(iv)

revisionsberättelse; och

(v)

annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa
verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som skall överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att
tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften.
Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.
4.2

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad lagen om årsredovisning anger också
redovisa hur verksamheten bedrivits och hur den utvecklats mot bakgrund av verksamhetens
ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den interna kontrollen
fungerat. Uppgift ska lämnas om i vilka frågor ställningstagande hämtats in från ägarna.
Uttalande ska göras om hur ägardirektiven följts och, om avvikelse förekommit skälen till
avvikelsen.

4.3

Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägarna i samband med behandling av
årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma.

4.4

En aktiv ägarstyrning kräver förutom skriftlig rapportering att företrädare för ägarna
regelbundet träffar Bolagets ledning/styrelse för att båda parter ska hålla sig väl informerade
om utvecklingen. Vid dessa träffar representeras ägarna av ägarrådet. Ägarrådet ansvarar för
att sådana träffar kommer till stånd, minst två gånger per år.

4.5

I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ges anställda och uppdragstagare
i Bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i något av ägarlandstingen. Vidare
gäller offentlighetsprincipen i Bolaget, vilket medför att Bolaget ska verka för att allmänheten
ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet.
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5

Ägarnas inflytande

5.1

Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av landstingsstyrelserna och
regionstyrelserna hos respektive ägare. Inflytandet bör i första hand utövas genom ägarrådet
som har rätt att genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper
och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om
handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och
sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall skall ägarens inflytande
tillgodoses på annat sätt. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen utövas av respektive ägare i
enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5.2

Enligt kommunallagen ska Bolaget bereda landstingsfullmäktige, eller regionfullmäktige eller
annat högsta beslutande organ i respektive ägare tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt.
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:
(i)

åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget;

(ii)

ändring av bolagsordning;

(iii)

förvärv av aktier eller andelar i annat företag;

(iv)

ändring av aktiekapital;

(v)

fusion av företag; och

(vi)

förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

Det åligger bolaget att proaktivt verka för att frågor av större vikt blir föremål för beredning
inom ägarrådet innan formellt beslut initieras hos delägarna, allt i syfte att undvika att
delägarna kommer till olika ställningstaganden i väckta frågor.
5.3

Bolagets styrelse ska samråda med ägarrådet i frågor rörande rekrytering, avveckling,
överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor för VD, innan beslut fattas i frågan.

5.4

Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om
verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för
verksamheten uppmärksammas.

6

Ägardirektivet som styrinstrument

6.1

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa
utgångspunkter för bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma varje år.
Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra
ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot
aktiebolagslagen eller bolagsordning. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl
eller av annan anledning ska redovisning lämnas till avvikelsen enligt punkt 4.2.
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1

INSTRUKTIONER FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Fastställd den [ ] 16 juni 2016

1. Allmänt

Bilaga 7

Styrelsen skall övervaka verkställande direktören och tillse att AB Transitios (”Bolaget”)
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall även övervaka att
Bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de styrande dokumenten för
Bolaget.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för Bolagets
verksamheter samt övervaka efterlevnaden av uppställda regler och uppgjorda planer.
2. Frågor underställda styrelsen
Verkställande direktören skall alltid förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
1. anskaffningar överstigande fem miljoner hundratusen (5000.000) kronor
2. förvärv och avyttring av fast egendom, aktier samt anläggningstillgångar
3. utrikes resor för verkställande direktören (styrelsens ordförande)
3. Styrelsens sammanträden
Det åligger verkställande direktören att producera erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsens sammanträden. Verkställande direktören är föredragande vid
styrelsens sammanträden och skall avge motiverande beslutsförslag. Verkställande
direktören skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde framlägga ekonomisk rapport som
skall innehålla resultat- och balansräkning samt budgetutfallsprognos med kommentarer.
4. Rapportering
Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs tillräcklig
information för att de på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följa Bolagets utveckling.
5. Övrigt
Verkställande direktören skall tillse att Bolagets avtal och andra handlingar blir i erforderlig
utsträckning dokumenterade och arkiverade. Verkställande direktören skall även övervaka
att styrelsens beslut uppfylls.
Verkställande direktören ansvarar för Bolagets mediakontakter.

Bilaga 8

Ändringsavtal
för tillägg och ändring av
aktieägaravtal avseende ägande
i AB Transitio

daterat den [ ]

1 (7)

DETTA ÄNDRINGSAVTAL (“Ändringsavtalet”) är daterat den [ ] och ingånget mellan:
1.

Region Uppsala, org.nr 232100-0024;

2.

AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;

3.

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;

4.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;

5.

Regionförbundet Västerbottens län, org.nr 222000-2436;

6.

Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;

7.

Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2949;

8.

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;

9.

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;

10.

Region Västmanland, org.nr 232100-0172;

11.

Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180;

12.

Region Örebro län, org.nr 232100-0164;

13.

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;

14.

Region Östergötland, org.nr 232100-0040;

15.

Region Blekinge, org.nr 222000-1321;

16.

Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;

17.

Region Halland, org.nr 232100-0115;

18.

Region Värmland, org.nr 222000-1362;

19.

Region Skåne, org.nr 232100-0255;

20.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931; samt

21.

AB Transitio, org.nr 556033-1984.

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom ”Aktieägarna” eller, var för sig,
”Aktieägare”.

BAKGRUND
a)

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av
Bolagets resurser har Aktieägarna ingått ett aktieägaravtal, ursprungligt daterat den 11 oktober
2012 (det ”Ursprungliga aktieägaravtalet”) och justerat den 16 juni 2016 (”Justerade
aktieägaravtalet”).
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b)

Parterna önskar härmed att göra tillägg och ändringar till det Justerade aktieägaravtalet och de
villkor som framgår däri, i enlighet med vad som framgår av detta Ändringsavtal.

TOLKNING
Om inget annat tyder på motsatsen ska definierade termer som inte definierats i detta Ändringsavtal ha
samma innebörd som sådana definierats i Aktieägaravtalet (som definieras nedan).

TILLÄGG
Aktieägarna har härmed enats om att det Justerade aktieägaravtalet, med start per tidpunkten som anges
i klausul Ikraftträdande, ska ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga 1 (Aktieägaravtalet)
(“Aktieägaravtalet”).

IKRAFTTRÄDANDE
Detta Ändringsavtal träder i kraft när den sista av samtliga parter signerat och daterat detta
Ändringsavtal. Fram tills dess är ingen av parterna bundna av detta Ändringsavtal.

ÖVRIGT
Om inget annat uttryckligen överenskommits i detta Ändringsavtal ska bestämmelserna i det Justerade
aktieägaravtalet fortsätta att gälla med full verkan.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Villkoren i klausul 42 (Tillämplig lag) och klausul 43 (Tvistelösning) i Aktieägaravtalet ska i detta
Ändringsavtal tillämpas mutatis mutandis.
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Detta Ändringsavtal har ingåtts på det datum som anges under rubriken Ikraftträdande.

ORT:

DATUM:

REGION UPPSALA

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB STORSTOCKHOLM LOKALTRAFIK

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION KRONOBERG

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS
LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
NORRBOTTENS LÄNS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄSTMANLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

LANDSTINGET DALARNA

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION ÖREBRO LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION GÄVLEBORG

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION ÖSTERGÖTLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION BLEKINGE

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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ORT:

DATUM:

REGION HALLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION VÄRMLAND

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

REGION SKÅNE

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET SÖRMLANDS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:

ORT:

DATUM:

AB TRANSITIO

_____________________________
Namnförtydligande:

_____________________________
Namnförtydligande:
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Protokoll vid ordinarie ﬁrsstﬁmma AB
Transitio, orgm. 556033-1984, den 24 maj
2018 i Stockholm
1

Deltagande aktieéigare

Aktier och rﬁster

Region Uppsaia genom B6rje Wennberg enl fullmakt

10 000

Region Véistelrbotten genom Peter'OIofsson eni. fullmakt

10 000

Region Blekinge genom Séren Bergeland enl. fullmakt

10 000

Region Kronoberg genom Peter Freij enl. fullmakt

10 000

Véistra G6talandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt

10 000

Region Véistmanland genom Tommy Levinsson enl. ﬁlllmakt

10 000

Region Gévleborg genom Karin Jansson enl. fullmakt

10 000

Region Ostergétland genom Mats Johansson

10 000

Region Jénkiipings l'zin genom Rune Backlund enl. fullmakt

10 000

Region Halland genom Géista Bergenheim enl. fullmakt

10 000

Region Vﬁnnland genom Tomas Riste enl. fullmakt

10 000

Region Skéne genom Magnus Andersson enl. fullmakt

10 000

Kommunalfdrbundet Siirmlands Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Christer Kax Sundberg enl. ﬁIlImak’F

10 000
.

Kommunalﬁirbundet Kollektivtraﬁkmyndigheten i Véistemorrlands
léin genom Lars

Olof Olsson

_

10 000
_

Kommunalﬁirbundet Norrbottens léns Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Kenneth J ohansson enl. fullmakt

10 000

Summa representerade aktier

150 000

Dessutom antecknades som deltagande frén bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk och Magnus
von Bahr, lekmannarevisorema Bert éhlund och Géista Gustavsson, ﬁgarrédets ordﬁirande
Elvy Séderstriim samt styrelseledaméterna Sara Catoni, Aka Bengtsson, Lars Hillerstrém,
Maﬁa Héglander, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl~Johan Bodell och Gunnar Tidemand
(styrelseordfdrande).

%

§1
P5.

§

uppdrag av styrelsen tippnade Gunnar Tidemand ﬁrsstﬁmman.

2

Gunnar Tidemand valdes

till ordﬁirande vid ﬁrsstz'imman. Thomas Frisk utségs

att ﬁira dagens

protokoll.

§3
Férslag till rﬁstléingd f‘dredrogs i enlighet med ovanstﬁende fdrteckning som omfattar och
representcrar 75 % av akticma och riistema. Stéimman beslutade godk'a‘rma fdtteckningcn som
rtistléingd vid dagens ﬁrsstz'imma.

§4
Ordfﬁrandcn ﬁ'amlade styrelsens ﬁirslag till dagordning som godkéindes av stéimman.

§s
Kallelse till stimman skickades per post den 4 maj 2018. Stéimmzin konstaterade att den blivit
behiirigen sammankallad.

§6
Stéimman utse'ig Johnny Magnusson och Elvy Sﬁderstréim att ﬁmte ordﬁiranden justera dagens

j

protokoll.

§7
VD informerade om verksamhetséret 2017.

.§3
Framlades styrelsens férslag till ﬁrsredovisning jéimte revisionsberﬁttelsen. Revision har skett
utan anméirkning. Lekmannarevisoremas granskningsrapport fdredrogs.
§

9

Stéinunan faststéillde det av styrelsen framlagda ﬁirsiaget till resultatrﬁkning fdr ﬁr 2017,
balansrﬁkning per 2017-12-3 1 samt att bolagets resultat {Sverf‘drs i ny riikning. Stﬁmman
beslutade att bevilja ansvarsﬁihet fdr styrelseledamiiterna och verkstﬁllande direktiiren fdr
2017 ﬁrs verksamhet.

§10
Stiimman faststéillde ofdréindrade arvoden ﬁjr styrelsen samt fdr lekmannarevisorer i enlighet
med ﬁrslag ﬁﬁn valberedningen.

§11
Stéimman faststéillde att gillande ﬁgardirektiv antas {wen

fdr kommande verksamhetsz‘ir.

§ 12

Representanter

till

'aigarrﬁdet valdes i enlighet med valberedningens f61'slag.

w

§13

Stﬁmman beslutade om omval av samtliga sittande styrelscledaméter. Revisionsbolaget
Deloitte utségs till revisorer ﬁir kommande verksamhetsﬁr med ordinarie revisor Anneli Pihl
och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamﬁter
Gunnar Tidemand (ordf)
Sara Catoni

Mona Dalmats
Maria Linder
Hugo Oljemark
Aka Bengtsson

Maria Hﬁglander
Lars Hillerstriim
Karl-Johan Bodell

§ 14

Valberedningen informerade om lekmannarevisoremas mandatperioder déir en revisor
kvarstét som adjungerad under det ﬁrsta ﬁret av de nytilltra'idda revisoremas mandatperiod fdr
att underlﬁtta kunskapsﬁverﬁiring.
§ 15

Firman tecknas av styrelsen samt av tvé ledamﬁter i ﬂirening.
Dessutom hat verkstéillande direktéren enligt 8 kap 30
ﬁrman betréiffande lﬁpande fdrvaltningsétgéirder.

Aktiebolagslagen réitt att teckna

§

§ 16

Stﬁmman beslutade enligt fdreliggande ﬁrslag gillande justeringar i bolagsdokument. Fﬁrslag
till ﬁndringar distribueras fdr beslut i iigamas ﬁzllméiktigefdrsamlingar under 2018.

ﬂ
§ 17

Ordfdranden ﬂirklarade ﬁrsstﬁmman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

4

‘
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y
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Thomas‘é

c.

Elvy’ 6derstr6m

J
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----------------

hnn Magn sson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 162

Nybyggnad av svinhus vid Stora Segerstads
Naturbruksgymnasium
Diarienummer: RJL 2018/99
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Beslut i ärendet vid styrelsens behandling.
Sammanfattning
Regionstyrelsen behandlade ärendet om nybyggnation av svinhus
vid Stora Segerstads Naturbruksgymnasium 2018-05-08. Styrelsen
beslöt att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Kompletterande har genomförts i enlighet med tjänsteskrivelse
2018-08-30.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-30
 Protokollsutdrag styrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar bifall. Carina Ödebrink återkommer vid
styrelsens behandling av ärendet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-30

1(2)

RJL 2018/99

Regionfullmäktige

Nybyggnad av svinhus vid Stora
Segerstad naturbruksgymnasium
Inledning
Regionledningskontoret överlämnar komplettering i ärendet för nytt
ställningstagande i regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nybyggnation av svinstall vid Stora Segerstad naturbruksgymnasium föreslås.
Utformningen av svinstallet har efter återremittering justerats för att med hänsyn
till utbildningsuppdraget och säkerhet så långt möjligt motsvara krav i ekologisk
produktion.

Information i ärendet
Ärendet har beretts i regionstyrelsens arbetsutskott som skickade det till nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) för synpunkter inför
regionstyrelsens beslut. ANA ställde sig bakom nybyggnationen vid sammanträde
21 mars 2018. Vid regionstyrelsens behandling av ärendet den 8 maj 2018
återremitterades ärendet för ytterligare beredning där verksamhetens behov skulle
beskrivas, samt att man skulle säkerställa att det går att bedriva ekologisk
utbildning och produktion i svinhuset.
Verksamheten har därefter ytterligare beskrivit hur utbildningsverksamheten ska
bedrivas i svinhuset. En justering av svinstallets utformning har gjorts för att
skapa en anläggning som till största del uppfyller kraven på ekologisk produktion
där hänsyn till utbildningsuppdraget och säkerhetskrav har tagits.

Finansiering
Om justering av svinstallets utformning ska göras är beräknad investeringsutgift
32 400 000 kronor. Tidigare beräknad investeringsutgift var 29 300 000 kronor.
Rivningskostnader för den befintliga byggnaden beräknas uppgå till cirka
3 500 000 kronor. Inom Region Jönköpings län finns centralt avsatta medel för
rivningar, vilket gör att den delen ligger utanför detta projekt.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2018/99

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30
Kompletterande information samt ritning daterad 2018-06-21
Regionstyrelsens beslut 2018-08-08 § 97
Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2018-01-15

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service, regionfastigheter
Regionledningskontoret, ekonomi
Verksamhetsområde utbildning och kultur, staben
Stora Segerstad naturbruksgymnasium
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Bilaga till kompletterande information om nytt svinhus vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum,
F2060

NATURBRUKSCENTRUM

2018-06-21

Utbildning och kultur
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Ulrik Svensson
010 2442615
ulrik.svensson@rjl.se

Kompletterande information

Nytt Svinhus vid Stora Segerstad
Naturbrukscentrum, F2060
Sammanfattning
Som utbildningsverksamhet och ur ett pedagogiskt perspektiv är det avgörande att
kunna ge våra elever en så god bild och kunskap som möjligt inom de olika metoder och
system som används och förväntas användas inom överskådlig tid inom de
yrkesområden vi utbildar för. Utvecklingen inom lantbrukssektorn mot mer miljömässigt
hållbara och djuretiskt optimerade produktionsmetoder är mycket centrala och här har
vi som utbildare en mycket viktig roll. Det innebär att ekologiska aspekter och
produktionsmetoder också är helt centrala i vår utbildning parallellt med utbildning
inom och i jämförelse med konventionella alternativ.
Av framförallt pedagogiska skäl tillsammans med vikten av att sörja för elevernas
säkerhet under utbildningen är den klara slutsatsen att vi under nuvarande
förutsättningar inte kan skapa en anläggning för grisproduktion som till alla delar
uppfyller de ekologiska kraven. I detta nya delvis reviderade förslag kommer dock stora
delar att göra det vilket innebär att vistelsetiden för våra grisar i huvudsak kommer vara
i avdelningar utformade så de uppfyller ekologiska krav. Det innebär också att
anläggningen ytterligare förbereds för att med rimliga insatser kunna anpassas fullt ut
att uppfylla ekologiska krav om förutsättningar förändras som medger omställning
framöver. Då det är produktionen i sin helhet som bedöms och där samtliga krav måste
uppfyllas kommer dock anläggning klassas som konventionell för närvarande.
Med denna lösning skapar vi en unik anläggning utifrån ett utbildningsperspektiv där
våra elever på ett säkert sätt kan få de ingående kunskaper som krävs på ett bättre sätt
än någonsin. Kombinationen av nydanade metoder och system parallellt med mer
traditionella tekniska lösningar - ekologiskt anpassade system parallellt med
konventionella, ger helt nya möjligheter i ett pedagogiskt perspektiv. Möjligheten att

Utbildning och kultur
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
333 76 Reftele

Telefon: 010 2442610
E-post:
stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se
Hemsida: rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2018-06-21

NATURBRUKSCENTRUM

jämföra olika system och metoder under i övrigt samma förutsättningar kommer också
kunna bidra till utveckling av framtida lösningar för förbättrad djurhälsa, arbetsmiljö,
lönsamhet och miljöaspekter.
Bakgrund
På Stora Segerstads Naturbrukscentrum har vi ett omfattande skoljordbruk och som
dessutom är lite unikt då vi håller och kan utbilda på fler djurslag, produktionsmetoder
och system än någon annanstans vad vi vet. Detta är en fantastisk styrka och något som
prisas av såväl näringen som våra elever. Vi har mjölkkor, smågris och
slaktsvinuppfödning, köttdjur, får samt värphöns. Vår köttdjurs- och fårbesättning med
tillhörande anläggningar, åker och betesmark är ekologiskt certifierade. Övriga delar
utgörs av konventionell produktion.
Inför uppförande av ny undervisningsanläggning för grisproduktion i vårt skoljordbruk
har ett omfattande arbete har lagts ner på att utvärdera och bedöma olika alternativa
lösningar och produktionsmetoder. Med utgångspunkt i vår roll och förutsättningar,
näringens framtida behov samt gällande nationella och regionala strategier och
målsättningar inom området, har de centrala aspekterna i denna utvärdering varit
följande:






skapa bästa möjliga pedagogiska förutsättningar
skapa bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhet för såväl elever som personal
skapa minsta möjliga miljöbelastning och sträva mot våra ekologiska
hållbarhetsmål
skapa bästa möjliga djurhälsa och djuretiska förutsättningar
skapa bästa möjliga ekonomiska förutsättningar

Frågan om ekologisk produktion kontra konventionell
I Sverige förekommer idag såväl ekologiska som konventionella produktionsmetoder och
detta läge bedöms råda under överskådlig framtid. Den ekologiska andelen kommer
sannolikt öka även om det just för närvarande råder ett överskott på marknaden med
svårigheter för avsättning som följd. Samtidigt bedöms den konventionella produktionen
på sikt fortsätta närma sig dagens ekologiska krav. Som exempel kan nämnas att det
redan idag finns flera svenska grundläggande krav för konventionell produktion som är
mer stringenta än de EU-ekologiska och därmed styrande.
Inom såväl ekologisk som konventionell produktion finns dessutom flera alternativa
metoder som kan tillgodose gällande krav och val kan göras utifrån olika förutsättningar
och mål. Utvecklingen mot mer miljömässigt hållbara och djuretiskt optimerade
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produktionsmetoder är såklart mycket central och här har vi som utbildare en mycket
viktig roll. Ur ett rent pedagogiskt perspektiv är det också mycket viktigt att kunna ge
våra elever en så god bild och kunskap som möjligt om olika alternativa
produktionsmetoder med dess olika möjligheter och begränsningar etc. Mot bakgrund
av detta är vår ståndpunkt att en ren konventionell produktionsanläggning som enbart
fokuserar på att uppfylla kraven för dessa därför inte är aktuell.
När det gäller ekologisk produktion finns flera intressanta alternativ och ett antal nya
lösningar har kommit fram under senare år som vi tittat särskilt på. Inom ramverket för
ekologisk produktion finns dock vissa krav och förutsättningar som för oss som primärt
är en utbildningsverksamhet innebär avsevärda begränsningar. Följande är de områden
som ger mest påtagliga konsekvenser:
Krav på egenproducerat foder
För grisar ska minst 20 procent av fodret vara producerat på den egna gården eller de
gårdar eller foderoperatörer man samarbetar med. Rent teoretiskt skulle vi möjligen
kunna uppnå denna självförsörjningsgrad men det skulle innebära att vi då måste ställa
om all vår areal till ekologisk växtodling och där fullt ut fokusera på att odla foder till
grisarna. Det skulle i sin tur ge konsekvensen att vi tvingas anpassa växtodlingsplaner
och växtföljd helt utifrån detta behov istället för som idag utifrån ett
utbildningsperspektiv med utgångspunkt i en stor variation av grödor och
odlingsmetoder baserad på våra olika markers beskaffenhet. Framförallt får det
konsekvenser för vår vallproduktion som är motorn i växtodlingen och en förutsättning
för våra nöt och fårbesättningar. Våra lantbrukselever skulle därmed få en betydligt
snävare och mer begränsad utbildning och därmed sämre förberedda för
arbetsmarknaden och näringens behov. Vi har även utrett möjligheten till samarbete
med andra gårdar inom rimligt avstånd men där det i dagsläget tyvärr inte finns några
sådana förutsättningar. Övergång till egen- eller lokalproducerat grisfoder skulle även
innebära behov av omfattande investeringar i ny foderanläggning vilket inte finns med i
investeringskalkylen.
Utrymmeskrav och krav på utevistelse för digivande sugga.
Smågrisperioden är den mest intensiva och känsligaste perioden. Det krävs regelbunden
och noggrann kontroll på individnivå kombinerat med mer intensiv skötsel av vissa
individer samt planerade undersökningar och vaccinationer mm. Det är därför också den
viktigaste perioden i ett rent utbildningsperspektiv då det är under denna period
eleverna verkligen lär sig handskas med smågrisarna, bedöma deras tillstånd och fatta
rätt beslut om eventuella åtgärder etc.
Vid ekologisk produktion ställs krav på utökat utrymme samt utevistelse även för
smågrisarna från ca. 2-3 veckors ålder. Detta innebär två svårigheter i ett
utbildningsperspektiv:
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- Det är vanligt förkommande att suggor utvecklar ett beskyddande beteende för sina
smågrisar vilket innebär en risk om man inte uppträder rätt, är ouppmärksam eller inte
har förmåga att läsa av situationen vid varje enskilt tillfälle. Det tar tid att utveckla
denna förmåga och är något som eleverna tränar på under utbildningen men som
självklart måste ske på ett för eleven säkert sätt. Den metod som bäst säkerställer detta
är en typ av grisningsbox där man via en justerbar grind som manövreras från boxens
utsida tillfälligt kan låsa in suggan skild från smågrisarna. På så sätt kan eleven sedan
fullt ut koncentrera sig på att hantera och undersöka smågrisarna utan några risker.
Denna typ av box kan inte fullt ut uppfylla utrymmeskraven för ekologisk produktion.
Kravet på utevistelse gör det ju i princip omöjligt rent praktiskt att skilja suggan från
smågrisarna. Detta skulle få till följd att eleverna inte kan få möjlighet att hantera
smågrisarna på det sätt de behöver förrän möjligen i slutfasen av sin utbildning.
- Större utrymme och framförallt utevistelse för smågrisarna gör säkerställandet av att
regelbundna kontroller av varje enskild individ försvåras avsevärt. I praktiken kräver
dessutom utevistelse att flera suggor med smågrisar samsas i samma rastgård. För
eleven, i synnerhet i början av sin utbildning, innebär det förutom säkerhetsaspekten en
i det närmaste omöjlig uppgift att kunna hålla reda på och kontrollera varje individ.
Detta innebär en risk ur djurhälsosynpunkt alternativ att eleven inte får lära sig ta det
ansvar som senare kommer krävas.
Övergripande krav för ekologisk produktion
På samma sätt som för konventionell produktion så innebär en fullt ut ekologisk
produktion att vissa mycket vanligt förkommande metoder och produktionssystem som
används idag inte kommer att kunna visas och utbildas på i detalj på skolan. Till delar
kan detta lösas med praktik och studiebesök men är såklart begränsande. Den stora
bristen är att vi går miste om möjligheten att direkt kunna jämföra och se fördelar och
nackdelar med olika system och metoder. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta
synnerligen viktigt och kan sannolikt vara det även ur ett utvecklings och
forskningsperspektiv.
Slutsats
Vår klara ståndpunkt efter utvärdering är att vi skall skapa en anläggning som till allra
största del uppfyller kraven för ekologisk produktion men som mot bakgrund av
ovanstående inte kan göra det fullt ut och på alla punkter. Det innebär att anläggningen
som helhet inte kan klassas som ekologisk för närvarande. Det är dock möjligt att med
rimliga medel anpassa anläggningen till att fullt ut klara de EU-ekologiska kraven om
förutsättningarna skulle förändras framöver. I bilaga beskrivs anläggningen mer i detalj
samt de avdelningar och delar som uppfyller de EU-ekologiska kraven.
Det är i första hand av pedagogiska skäl i kombination med säkerställande av elevernas
säkerhet som vi kommit till denna slutsats.

NATURBRUKSCENTRUM

2018-06-21

Ekonomiskt är detta ett något sämre alternativ då det blir en viss merkostnad vid
investering för att uppfylla de ekologiska kraven men som vi inte får igen i form av ett
mervärde då våra grisar inte kommer kunna klassas som ekologiska. Vi har dock tagit
höjd för denna merkostnad i investeringsäskandet och det ligger väl inom ramen för vad
vi klarar av. När det gäller produktionskostnaden så är vår bedömning att den inte
påverkas negativt med denna lösning. Möjligen kan den få en positiv effekt på sikt.
Miljömässigt och ur djurhållningssynpunkt uppnår vi ändå många positiva effekter även
om produktionen i sin helhet formellt inte klassas som ekologisk.
Ulrik Svensson
Verksamhetschef, Stora Segerstad Naturbrukscentrum

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid:

2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 97

Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet med följande motivering:
Återremiss för ytterligare beredning där verksamhetens
behov beskrivs, samt att man säkerställer att det går att
bedriva ekologisk utbildning och produktion i svinhuset.
Sammanfattning
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på återremiss av ärendet vilket styrelsen
bifaller.
Beslutet skickas till
Nämnden ANA
Regional utvecklingsavdelning
Utbildning och kultur

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid:

2018-05-08, kl 09:00-14:15

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 30-44
Tid:

2018-03-21 kl.09.00-14.35

Plats:

Regionens hus, sal A

§43

Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99
Beslut
Nämnden
 Ställer sig bakom nybyggnation av Svinhus vid Stora
Segerstad
Sammanfattning
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) vill till protokollet lämna följande
protokollsanteckning:
”Eftersom miljöpartiets vision är ett ekologiskt jordbruk, kan vi
inte stå bakom en stor satsning på ett konventionellt
sugg/slaktsvinstall. Som dessutom låser fast inriktningen för lång
tid framåt. Miljöpartiet i regionen vill att våra
naturbruksgymnasier lägger om driften till ekologisk.
Detta stall för över 30-miljoner kronor cementerar rådande
struktur”.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 30-44
Tid:

2018-03-21 kl.09.00-14.35

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Torbjörn Eriksson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Anders Berglund
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Regionfullmäktige

Nybyggnad av svinhus vid Stora
Segerstad naturbruksgymnasium
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstad
naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 29 300 000 kronor.

Sammanfattning
Utifrån genomförd utvärdering och prioritering av produktionsområden inom
skoljordbruket med utgångspunkt i förutsättningar, övergripande mål och
näringens behov av kompetenser under kommande 10-årsperiod är svinproduktion
tillsammans med mjölk och växtodling de områden som har högst prioritet ur
såväl utbildningsperspektiv som totalt sett.
Lokaler och utrustning för svinproduktionen på Stora Segerstad är idag i dåligt
skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga
driftskostnader. Renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig,
varför investering i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.

Information i ärendet
Svinproduktionen har varit föremål för diskussion under en rad år och 2013
beslutades en avveckling av suggstallet med lönsamhetsproblem och omfattande
renoveringsbehov som grund. Detta genomfördes dock aldrig av följande
huvudsakliga anledningar:
 Smågrisproduktionen har ett mycket stort värde ur ett
utbildningsperspektiv.
 Svinproduktionen har genom ett intensivt arbete utvecklats till det mest
lönsamma produktionsområdet, undantaget växtodling, trots orationella
system och lokaler.
 Det är allt färre skolor som kan ge utbildning inom svinproduktion.
 Det finns behov och intresse av att öka självförsörjandegraden nationellt
och regionalt.
Verksamheten har utvärderat och prioriterat produktionsområden inom
skoljordbruket utifrån förutsättningar, övergripande mål och näringens behov av
kompetenser under kommande 10-årsperiod. Utvärderingen visar att
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svinproduktionen tillsammans med mjölk och växtodling är de områden som har
klart högst prioritet ur såväl utbildningsperspektiv som totalt sett. Bedömning har
därför gjorts att dessa bör vara hörnstenarna i skoljordbruk och därmed bör
prioriteras.
Lokaler och utrustning för svinproduktionen är idag i dåligt skick, vilket skapar
arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga driftskostnader. I
samråd med regionfastigheter är den samlade bedömningen att möjligheter till
renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig, varför investering
i nybyggnation är enda lösningen för att upprätthålla verksamheten.
Nybyggnationen ska skapa förutsättningar för mer rationell produktion samt bättre
miljö för ökad lönsamhet, utbildningskvalitet och djurhälsa.
Omfattningen i den nya anläggningen kommer i stort motsvara dagens med
avseende på antal djurenheter. Det innebär drygt 80 suggor i en halvintegrerad
produktion det vill säga hälften av smågrisarna behålls och föds upp till slaktsvin.
Detta är en förhållandevis liten anläggning jämfört med snittet på moderna
svinproduktionsanläggningar i landet. Verksamhetens bedömning är dock att med
denna omfattning kunna ge en bra utbildning inom modern grisproduktion till en
rimlig investeringskostnad och lönsamhetsnivå.

Verksamhetens bedömning av effekter:
Bilaga till ärende svinhus Stora Segerstad – DNR
2018/99
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
(kunden/patienten) eleven?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
(kunden/patienten) eleven?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
(patientsäkerhet) elevernas säkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

4

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen?

5

Ökad konkurrenskraft/attraktivitet

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

4
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5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Minskar

Servicekostnader för städ:

Minskar

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar

Avkastning svinproduktion

Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Nybyggnationen har förankrats i Utvecklingsrådet där länets kommuner finns
representerade. Utbetalningsutrymme finns med i budget 2018.
Det nya svinhuset kommer att innebära en ökad hyra för Stora Segerstads
naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt som skolan har för
eleverna. Det innebär att nettokostnaden för Region Jönköpings län inte ökar i och
med åtgärden.
Rivningskostnader för befintliga byggnaden beräknas uppgå till cirka 3 500 000
kronor. Inom Region Jönköpings län finns centralt avsatta medel för rivningar,
vilket gör att den delen ligger utanför detta projekt.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Ritning

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service - Regionfastigheter
Utbildning och Kultur
Regionledningskontoret - Ekonomi
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 112

Ombyggnation – Infektionskliniken Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/1576
Beslut
Nämnden föreslås
 Godkänna ombyggnation av infektionskliniken vid
Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt
18 854 000 kronor.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnation av Infektionskliniken
på Länssjukhuset Ryhov som stod färdig 1975.
Lokalerna uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet,
patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard.
Föreliggande förslag innefattar åtgärder som gör att kliniken kan
fortsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler 10-12 år.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-12
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet.
Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-04, kl 08:00-09:40

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 131

Ombyggnation – Infektionskliniken Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/1576
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnation av infektionskliniken vid
Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt
18 854 000 kronor.
Sammanfattning
Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov stod färdig 1975.
Lokalerna uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet,
patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard.
Föreliggande förslag innefattar åtgärder som gör att kliniken kan
fotsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler 10-12 år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-12
Beslutsgång
Ordföranden informerar om att ärendet kommer att föreläggas
nämnden FS före beslut i regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40
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Regionfullmäktige

Ombyggnation av infektionskliniken vid
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnation av infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov
till en kostnad på maximalt 18 854 000 kronor.

Sammanfattning
Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov stod färdig 1975. Lokalerna uppfyller
inte dagens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk
standard. Föreliggande förslag innefattar åtgärder som gör att kliniken kan
fortsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler i ytterligare 10-12 år.

Information i ärendet
Infektionskliniken planerades som etapp 0 av Länssjukhuset Ryhov och stod
färdig 1975. På klinikens vårdavdelning (hus H7 och H9) har, med undantag av
kök- och hygienutrymmen, inga renoveringar skett under drygt 40 år.
De befintliga lokalerna uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet,
patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Isoleringsrum med
kontrollerade luftflöden saknas vilket krävs för säker vård av patienter med
luftburen smitta. Planlösningen gör att lokalerna inte är effektivt använda. Vissa
rum är för stora och andra rum klarar inte den personbelastning som är nödvändig.
Sekretessen mellan rum och övrig verksamhet är undermålig. Förråd är inte
anpassade för det material som förvaras, detta medför att vissa tyngre och
skrymmande material förvaras i korridorer eller andra utrymmen. Antalet
arbetsplatser för administrativt arbete är inte tillräckligt. Vårdplatser finns i två
huskroppar vilket försvårar en effektiv drift av avdelningen.
För att helt komma tillrätta med problemen i lokalerna och få en modern och
effektiv infektionsklinik krävs en total översyn och stora förändringar.
Infektionsklinikens viktigaste samband är med akutmottagning och med IVA. För
att tillgodose dessa samband och erhålla optimala patientflöden krävs en annan
placering av infektionskliniken. Den frågan är hänskjuten till kommande arbete
med Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov. Föreliggande förslag innefattar åtgärder
som gör att kliniken kan fortsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler i
ytterligare 10-12 år.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(4)

RJL 2018/1576

I byggnad H5, infektionsmottagningen, skapas nya rumsfunktioner för effektivare
användning av lokalerna. Rum byggs för att öka antalet arbetsplatser och för att
förbättra sekretessen. På vårdavdelningen, byggnaderna H7 och H9 sker mer
omfattande åtgärder. I åtta vårdrum förstärks ventilationen för vård av patienter
med luftburna infektioner. Dessa rum får kontrollerade luftflöden genom att
rummen blir täta så att så att okontrollerade luftutbyten inte sker med
omgivningen. Genom att ställa täthetskrav på avskiljande väggar, golv och tak
skapas förutsättningar för detta. Läkemedelsrum och kök anpassas. Fler
arbetsplatser för administrativt arbete skapas och ett nytt förråd byggs.
Belysningen ses över och ytskikt på golv och väggar åtgärdas.
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Verksamhetens bedömning av ombyggnationen:
Ärende ombyggnation infektionskliniken
Länssjukhuset Ryhov – DNR 2018/1576
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
kunden/patienten?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

3

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ökar

Möbler:

Ökar

Media (El, värme):

Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Finansiering kommer att ske inom beräknat utrymme för nya beslut enligt Budget
2018 med flerårsplan. Kostnader för eventuellt tillkommande inventarier
finansieras inom Verksamhetsområde medicinsk vård.

TJÄNSTESKRIVELSE

4(4)

RJL 2018/1576

Beslutsunderlag
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Dokumentnamn

Förslag
Ombyggnad av infektionsklinken byggnad
H5, H7, H9 Ryhov Jönköping

Datum

2017-10-27

Sammanfattning
Infektionsklinken är idag etablerade inom sjukhusområdet Ryhov i byggnaderna H5-H9.
Byggnaderna är från början av 70-talet. Vissa åtgärder har under åren gjort, som t.ex.
byte av fönster samt energibesparande åtgärder på ventilationen.

1. VERKSAMHET
1.1 Nulägesbeskrivning
Befintliga lokaler
De befintliga lokalerna är från 70-talet och är med detta inte anpassade för
dagens vård eller de energikrav som gäller för dagen standard. Verksamheten
fungerar bra utifrån de förutsättningar som lokalerna befinner sig i. Befintliga
vård rum har idag inte de förutsättningar som måste till för den vård man
bedriver.
Vissa delar av lokalerna är inte yteffektiva, vissa rum är för stora och vissa rum
klarar inte den personbelastning som är nödvändig. Sekretessen mellan rum
och övrig verksamhet är undermålig. Förråd är inte anpassade för det material
som förvaras, detta medför att vissa tyngre och skrymmande material förvaras i
korridorer eller andra utrymmen. Sedan bör beakta att de åtgärder som
genomförs har en kort livslängd, på grund av Ryhovs kommande
utbyggnadsbehov. I den framtagna åtgärdplan sträcker sig ungefär 10-12 år i
framtiden.

1.2 Framtida verksamhet
Framtida lokalbehov
Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler, T.ex.
ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så
generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål.
Lokalerna ska också upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten är
viktig för besökare, patienter samt personalen.
Datorlösningar, telefonlösningar ska också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt
och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som förutsättning att
kortsiktigt (10-12 år) minska påverkan på miljön och energioptimerade.

2

Miljö och energi
Miljö
I enlighet med Regionfastigheters Hållbarhetsprogram är utgångspunkten för
planering och utformning:
 Klimatsmart byggnad (så gott det går med de befintliga förutsättningarna)
 Klokt resurstänkande
 Sund arbets- och livsmiljö
En god inomhusmiljö är viktig för arbetsmiljö- och hälsoperspektiv.
Sida
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Dokumentnamn

Förslag
Ombyggnad av infektionsklinken byggnad
H5, H7, H9 Ryhov Jönköping

Datum

2017-10-27

Energi
Byggnaden ska vara energisnål och energiförbrukningen ska begränsas med effektiv
värme-och elförbrukning utifrån de förutsättningar den befintliga byggnaden medger.
Samtliga nya tekniska system och komponenter väljs med hänsyn till energiåtgång,
miljöpåverkan och livscykelkostnad.

Åtgärdplan
I byggnad H5 skapas nya rumsfunktioner effektivare användning av lokalerna.
Rum byggs för att öka antalet arbetsplatser med sekretessbehov. I anslutning
till provtagning byggs en handikappanpassad toalett, denna kommer att betjäna
provtagningen samt besökare till infektionsklinken. Kurator får ett avskilt rum
som är väl ljudisolerat.
Översyn av ytskikt och belysning i allmänna ytor
Förrådsytor anpassas för de material som förvaras, nya moduler placeras
utvändigt för tyngre och skrymmande material.
I byggnad H7 sker lite mer omfattande åtgärder, läkemedelsrum och kök
anpassas. Nya kontorslokaler för administration. Åtta stycken vård rum
förstärks ventilationen där risk för luftburen smitta vårdas. I vårdrummen ökas
luftomsättningarna till 10 oms/h (540 m3/h). Detta medger inte den befintliga
ventilationen, därför placeras ett nytt aggregat på yttertak/marken. Placeringen
utreds vidare i kommande projektering.
För att minska risken för luftburen smitta måste man åstadkomma kontroll över
luftflöden, därför måste rummen vara täta så att okontrollerade luftutbyten inte
sker med omgivningen. Genom att ställa täthetskrav på avskiljande väggar,
golv och tak skapas förutsättningar för detta.
Sluss mot det fria, lika befintligt utförande. Sluss från korridor utförs med
övertryck och trycket mellan sluss – korridor och övertrycket övervakas.
Korridoren förutsätts ha neutraltryck. Vård rum har 200 m3/h tilluft som
balanseras med frånluft i WC som grundventilation. Forceringsfunktion till 540
m3/h tilluft och 320 m3/h frånluft i vård rum (motsvarar 10 luftomsättningar).
Tanken med övertryck är att slussen är ”ren sluss” medan undertryck i slussen
borde även vårdrummet ha undertryck för att minska lufttransport vård
rum/sluss. I övrigt ses ytskikt och belysning att ses över.
Byggnad H9 kommer befintligt läkemedelsrum att kompletteras med
installation av ytterligare ett dragskåp, samt handfat med tillbehör.
Administrativa lokaler kommer att tillgodoses. I övrigt ses ytskikt och
belysning att ses över.
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Dokumentnamn

Förslag
Ombyggnad av infektionsklinken byggnad
H5, H7, H9 Ryhov Jönköping

Datum

2017-10-27

Vårdlokalerna ligger i markplan, med anledning av detta finns behov av
insynskydd på fönster.

3 Risker
Risker teknik

Att åstadkomma täthet för hela funktionen isolerrum.
Om vård rum skall ha undertryck måste även ytterväggen tätas vilket tidigare
visat sig vara svårt i tidigare ombyggnader.
Förslaget är att ett litet undertryck injusteras men bevakas inte och
ersättningsluft tas genom klimatskärm. Tryckskillnader p.g.a. yttre påverka vind
m.m. säkerställs dock inte av undertrycket.
Sluss mot korridor
Tanken med övertryck är att slussen är ”ren sluss”.
Ekonomi

Den goda tillgången till projekt för bygg- och installations företag kan medföra
en ytterligare ökad kostnadsbild likväl kan pendeln snabbt svänga åt andra
hållet.
Under projektering är det av yttersta vikt att styra projekteringen till
produktionsvänliga moment och noga välja apprater och produkter ur ett LCC
perspektiv.
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Dokumentnamn

Förslag
Ombyggnad av infektionsklinken byggnad
H5, H7, H9 Ryhov Jönköping

Datum

2017-10-27

4 Förslag till zoner
Förslag till täthetszoner i vård rum

Bilagor:
Arkitekt handlingar planer

Sida

6 (6)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 113

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MRutrustning på Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1360
Beslut
Nämnden föreslås
1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på
maximalt 30 100 000 kronor.
2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR
3 Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en
kostnad på maximalt 31 489 000 kronor.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnation och installation är en
del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje sjukhus i länet.
Projektet innebär att en MR-enhet med två MR kameror byggs
där en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet.
Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-04, kl 08:00-09:40

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 133

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MRutrustning på Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1360
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på
maximalt 30 100 000 kronor.
Regionstyrelsen föreslås
2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 3
Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en
kostnad på maximalt 31 489 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3Tesla vid varje sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet
med två MR kameror byggs där en MR 1,5T ska bytas ut och en
MR 3T nyinstalleras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Inför ärendets behandling i nämnd och styrelse så får
regionledningskontoret i uppdrag att komplettera med information
kring inköp av MR 1,5T och MR 3T samt beläggningsgrad.
Beslutsgång
Ordföranden informerar om att ärendet kommer att föreläggas
nämnden FS före beslut i regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Nämnden folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-13
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RJL 2018/1360

Regionfullmäktige

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp
av MR-utrustning på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på maximalt 30 100 000
kronor.
Regionstyrelsen
2. Godkänner investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 3 Tesla samt
kringkostnader för inventarier och IT till en kostnad på maximalt
31 489 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje
sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet med två MR-kameror byggs där
en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras utrustning.

Information i ärendet
Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av en MR 3-tesla vid
varje sjukhus i länet, där tidigare beslut finns för Jönköping och för Eksjö.
Röntgenavdelningen i Eksjö är belägen på plan 4 i hus 07. Röntgenavdelningen är
mycket trång och det finns ingen möjlighet till expansion i anslutning till
avdelningen. Byggnaden klarar heller inte av stora och tunga utrustningar på
grund av sin konstruktion och låga våningshöjd. Det finns brister i arbetsmiljön på
grund av för liten yta och dålig tillgång till dagsljus. Detta innebär att röntgens
lokaler inte är ändamålsenliga och att det inte går att placera ytterligare en MR
kamera i befintliga lokaler.
Förslaget innebär att en MR-enhet med två MR kameror, placeras på planet direkt
under röntgenavdelningen. MR kamerorna placeras i en tillbyggnad till huset där
bjälklag och våningshöjd kan anpassas till utrustningens krav. Övriga utrymmen
som krävs för verksamheten placeras i befintliga lokaler som byggs om. I dessa
lokaler finns idag öron-, näs- och halsmottagningen som flyttar till andra lokaler.
Enheten knyts ihop med övriga röntgenavdelningen genom en interntrappa och
förändringar i befintlig hiss.
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Regionstyrelsen har tidigare beslutat om ombyggnad av före detta röntgenarkivet
till granskningsrum och demonstrationsrum. Upphandlingen avbröts då inkomna
anbud var betydligt högre än beviljad investeringsram. De utrymmen som
planerades i dessa lokaler, ingår nu istället i ombyggnaden av plan 3 hus 07.
I förslaget ingår även ombyggnad av de lokaler på plan 4 som blir tomställda när
demonstrationsrum och MR flyttas ner till plan 3. Arbetsmiljön för läkarna
förbättras då granskningsrum kan skapas med dagsljus, samt att läkarna får mer
arbetsro när de kan sitta 2 personer i ett granskningsrum. Idag sitter ca 10 läkare i
samma rum och granskar.
Ombyggnaden är beroende av att öron-näs- och halsmottagningen flyttar till nya
lokaler. Installationen av MR 3-Tesla är även en förutsättning för ett diagnostiskt
centrum för prostatacancer i Region Jönköpings län med placering på
Höglandssjukhuset i Eksjö.
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Verksamhetens bedömning av byggnationen:
Bilaga till ärende om byggnation och inventarier 3tesla Höglandssjukhuset Eksjö – DNR 2018/1360
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
(kunden/patienten)?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
(kunden/patienten)?

4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
patientsäkerhet?

2

Innebär investeringen möjlighet att förbättra
vårdproduktionen?

4

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

3

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

3

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

3

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ökar

Servicekostnader för städ:

Ökar

IT-kostnader:

Ökar

Möbler:

Ökar

Media (El, värme):

Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ökar

Energianvändning:

Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Finansiering kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget
2018 med flerårsplan. Tidigare beslutad investeringsram för ombyggnation av
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röntgenarkiv tas också i anspråk i detta projekt. För MR-kamerorna reserveras
utrymme för samma år som byggnationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-13
Ritning MR Eksjö

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och Service – Område Inköp
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PLAN 3 - DEL 1
AFP-PLAN

Nybyggnad		

ca 170 m2

Ombyggnad		

ca 290 m2

N
Skala 1:100 (A3)

MR EKSJÖ 2018-04-03

PLAN 3 - DEL 2
AFP-PLAN

Ombyggnad		

ca 200 m2

N
Skala 1:100 (A3)

MR EKSJÖ 2018-04-03

PLAN 4
AFP-PLAN

Ombyggnad		

ca 185 m2

N
Skala 1:100 (A3)

MR EKSJÖ 2018-04-03

MISSIV
2018-09-18
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RJL 2017/3229

Regionstyrelsen

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”. Handlingsplan
2018-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Antar Handlingsplan 2018-2020, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län efter synpunkter från nämnd folkhälsa och sjukvård,
nämnd trafik, infrastruktur och miljö samt nämnd arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet.

Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län” antogs av Regionfullmäktige i november 2015.
Strategin sträcker sig fram till och med 2025 och handlingsplanen revideras
vartannat år. 3 miljoner kronor per år avsätts till genomförande av aktiviteterna i
handlingsplanen. Synpunkter har lämnats av nämnderna och arbetsutskottet.

Information i ärendet
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan grupper i samhället ökar. Detta har gjort
att folkhälsovetenskapen de senaste åren har fokuserat på hur social hållbarhet,
samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från ”lika
till alla” till att se människors individuella behov och förutsättningar.
Under 2014 startade Region Jönköpings län en samverkansprocess med en rad
aktörer i länet med detta som utgångspunkt. Syftet var att tillsammans ta fram en
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Strategin sträcker sig fram till och med år 2025 och följer därmed
revideringsplanen för Regional Utvecklingsstrategi (RUS). Kopplat till strategin
finns en 2-årig handlingsplan som utgår från nio handlingsområden. Varje
handlingsområde innehåller aktiviteter som tillsammans bidrar till uppfyllandet av
de strategiska målen.
Revideringen av handlingsplanen inför 2018-2020 har genomförts av sektionen
Folkhälsa genom besök till länets kommuner, förankring i ledningssystemet för
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samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, avstämningar
med samverkansansvariga för respektive handlingsområde samt arbetsgrupperna
kopplade till dessa. Avstämningar har även skett med ansvariga för den Regionala
utvecklingsstrategin, programmet för regionens arbete med hållbar utveckling
samt med Länsstyrelsen, Smålandsidrotten, Jönköping University och andra
länsaktörer.

Beslutsunderlag




Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
Handlingsplan 2018-2020. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län”, RJL 2017/3229
Strategi 2016-2025. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län” RJL 2015/469

Beslut skickas till
Folkhälsa sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 163

Yttrande över remiss – Handlingsplan 2018-2019
till strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025”
Diarienummer: RJL 2017/3229
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Ställa sig bakom föreliggande förslag till handlingsplan, där
hänsyn tagits till synpunkter som lämnats av nämnderna
samt arbetsutskottets förslag att förlänga perioden till 2020.
Sammanfattning
Föreligger förslag till handslingsplan 2018-2019 till strategin
”Tillsammans för jämlig hälsa och ett bra liv i Jönköpigns län
2016-2025”.
Beslutsunderlag
 Komplettering av handslingsplan 2018-08-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Förslag yttrande 2018-03-3
 Synpunkter från nämnderna FS, TIM och ANA
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-11-23
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Handlingsplan 2018-2020 till strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, RJL
2017/3229
Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå de
övergripande målen i strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
2016-2025. Aktiviteterna genomförs under år 2018-2020. Under 2020 revideras
handlingsplanen inför kommande tvåårsperiod i dialog med regionala och lokala aktörer och
genom medborgarmedverkan.
Målet med handlingsplan 2018-2020 är att tillsammans komma igång med nya och förstärka
befintliga aktiviteter för att nå minskade skillnader i hälsa. Flera av de aktiviteter som finns
under handlingsområde ett till fem kommer att göra det möjligt, och är i många fall en
förutsättning för att kunna genomföra bättre behovsinriktade prioriteringar för
handlingsområde sex till nio.
Handlingsplanen är uppdelad efter de nio handlingsområdena där vart och ett har en kort
bakgrund till varför handlingsområdet är valt, syfte och mål. Sedan följer en tabell med
aktiviteter, mått, tidsplan och vem som bär huvudansvaret för aktiviteten.
Övergripande mål till 2025
Strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin utgångspunkt i
att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi livsvillkoren där medborgaren
lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna
påverka sitt liv och därmed sin hälsa.




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategiska mål och handlingsområden
De övergripande målen påverkas genom arbete med strategins tre strategiska mål och nio
handlingsområden, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. Handlingsområde ett till fem
är grundläggande för övriga områden och utgör ett stöd för prioritering och ledning av de
handlingsområden som finns under strategiskt mål 3. Strategiskt mål 2 ska hålla samman
arbetet med strategin, skapa innovativa mötesplatser och bidra till erfarenhetsutbyten.
Samverkan och samlärandet ska fokusera på utmaningen att de insatser som görs faktiskt
gör skillnad.
Insatserna har koppling till det regionala utvecklingsarbetet i länet där förebyggande och
hälsofrämjande utvecklingsåtgärder berörs. Exempel på regionala utvecklingsområden är att
länsinvånarna i hög utsträckning har ett arbete, ett tryggt och berikande socialt
sammanhang, att länets ungdomar är dels behöriga till gymnasiet men också till
eftergymnasiala studier efter gymnasiet, att nyanlända snabbt kommer in i samhälle och
1

arbetsliv samt att insatserna för matchning mot arbetsmarknaders behov utvecklas. Även
hållbarhetsprogrammet för Region Jönköpings län innehåller framgångsfaktorer som är
betydelsefulla för det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor.
Samtliga handlingsområden och dess aktiviteter ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv,
ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt och insatserna som görs ska anpassas i
utformning och omfattning utifrån gruppers olika behov. Det är också viktigt att ta med de
personer som aktiviteten är till för i planeringen. Det vill säga vi måste lyssna på brukare,
patienter och medborgare för att dels skapa delaktighet dels skapa de bästa insatserna.
Figur 8 Illustration för ingående handlingsområden

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en
jämlik hälsa
Handlingsområden
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälso- och samhällsekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och
lokalt
Handlingsområde
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Handlingsområden
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
2

Handlingsområde 1: Statistik och analys
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs kunskap om
hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i befolkningen. Vidare behövs
kunskap om befolkningens sammansättning på länsnivå, kommun- och kommundelsnivå.
Syftet med handlingsområdet är att skapa och upprätthålla en bra struktur för samverkan
kring statistik, analys och undersökningar i Jönköpings län. Resultat och publikationer ska
finnas lättillgängliga för beslutsfattare och medarbetare inom Region Jönköpings län, länets
kommuner, länsövergripande organisationer samt för länsbor.
Mål




Högre kompetens och större användande av Supercrossdatabasen
Fler kunskapsunderlag som beskriver skillnader i hälsa mellan olika grupper i
samhället
Högre användarvänlighet på webbsidan ”Hur går det?” på utveckling.rjl.se

Tabell 1 Aktiviteter statistik och analys
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Anordna grund- respektive
vidareutbildningar i Supercrossverktyget

Antal genomförda
utbildningar

Samordningsansvarig: Regional
utveckling, Region Jönköpings
län

Antal personer och antal
kommuner som deltagit i
utbildningarna

Samverkansparter: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län,
länets kommuner

Ta fram kunskapsunderlag kring
hälsoläget i länet med fokus på jämlik
hälsa, genom analyser på befintliga
datamaterial och presentera resultat i
lämpligt format.

Antal framtagna
kunskapsunderlag

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Utveckling och kvalitetssäkring av
processen för utdata och
sammanställning av resultat från
webbstöd för hälsosamtal inom
barnhälsovården, skolan och
primärvården.

Funktion för relevant
utdata finns på plats och
fungerar
tillfredsställande inom
barnhälsovården,
skolhälsovården och
primärvården.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa och Futurum,
Region Jönköpings län

Kartläggning av vilka
enkätundersökningar som genomförs
bland invånarna i Jönköpings län. Genom
detta undersöks möjligheterna till ökad

Genomförd kartläggning

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings Län

Samverkansparter:
Futurum, Region Jönköpings län,
Försäkringskassan
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Samverkansparter:
IT-centrum, Region Jönköpings
län

samordning, samt större spridning och
användning av resultaten.

Utveckla användarvänligheten av Hur
går det? på www.rjl.utveckling.se genom
att ta fram dynamiska diagram.
Omfattningen av statistik, resultat och
rapporter ska öka på webbplatsen.

Samverkansparter:
Länets kommuner och
Länsstyrelsen
Funktionen med
dynamiska diagram finns
på plats.

Samordningsansvarig:
Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län

Omfattningen av
tillgänglig statistik,
resultat och rapporter är
tillfredsställande och
aktuell.

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa, Regional
Utveckling och IT-centrum,
Region Jönköpings län

Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
Bakgrund och syfte
Medborgarmedverkan handlar ytterst om demokrati och människors möjligheter att vara
medbeslutande kring sitt eget liv. Att kunna påverka tillvaron, att ha makt över sin vardag
och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan. För att uppnå en mer
jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra
sin röst hörd i samhället. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och de man
är till för, är ofta effektivare och leder till större delaktighet och nöjdhet.
Syftet med handlingsområdet är att öka kunskapen om vinster med att göra medborgare
delaktiga kring beslut utifrån dennes kunskaper och erfarenheter, samt arbeta utifrån
medborgarmedverkan som metod.
Mål



Personal i offentlig verksamhet har kompetens kring metoder för
medborgarmedverkan
Fler utvecklings- och förbättringsarbeten tar hänsyn till medborgares erfarenheter

Tabell 2 Aktiviteter medborgarmedverkan
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom
området medborgarmedverkan.

Deltagande i nätverket

Samordningsansvarig:
Nuvarande arbetsgrupp för
medborgarmedverkan (Sektion
Folkhälsa, Qulturum, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län)

Sprida kännedom om webbsida Stöd för
medborgarmedverkan för att
underlätta utvecklings- och
förbättringsarbete som inkluderar
länsbor.

Användare av hemsida,
antal genomförda
aktiviteter för spridning.

Genomförda
nätverksträffar

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
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Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län
Ta fram webbutbildningar till olika
målgrupper, i form av korta filmer, för
att sprida kunskap vad medborgarmedverkan innebär.

Framtagna utbildningar
för aktuella målgrupper

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling Region
Jönköpings län

Genomföra ett närområdesprogram
som drivs av nyckelpersoner i
bostadsområden som har sociala
utmaningar. Metodik och stöd från
Institute for Healthcare Improvement.

Uppföljning via
medverkande team från
respektive närområde.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Institute for Healthcare
Improvement, Qulturum, länets
kommuner, civilsamhället

Ta tillvara pågående utvecklingsarbete
med hälsoguider.
Arrangera ett veckoprogram av
hälsofrämjande kulturaktiviteter i
samverkan med ungdomsorganisationen Up With People.
Aktiviteter utifrån behov i närområden
med sociala utmaningar samt resultat
från Folkhälsoenkät UNG.

Uppföljning av
genomförda aktiviteter.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, medverkande
kommuner och Svenska kyrkan.
Samverkansparter:
Aktörer i aktuella närområden
samt kulturutövare i länet.

Handlingsområde 3: Hälso- och samhällsekonomi
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot social hållbarhet och en jämlik hälsa behövs kunskap om vad
ojämlikhet och utanförskap kostar, både ekonomiskt och i mänskligt lidande. Vidare behövs
kunskap om hur man gör hälsoekonomiska beräkningar som visar på olika insatsers
kostnadseffektivitet.
Syftet med handlingsområdet är att öka och omsätta kunskapen om värdet av tidiga sociala
insatser och hälsoekonomiska utvärderingar bland beslutsfattare och medarbetare.
Mål




Fler beslutsfattare och medarbetare bidrar till en socialt hållbar och kostnadseffektiv
utveckling genom ökad kunskap om social hållbarhet och tidiga sociala investeringar
och dess effekter, med stöd av ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och
utbyte.
Fler ekonomer och verksamhetsföreträdare gör gemensamma hälsoekonomiska
utvärderingar och utvecklar olika investerings- och finansieringsmodeller, såsom
sociala utfallskontrakt genom ett tvärsektoriellt samarbete.
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Tabell 3 Aktiviteter hälso- och samhällsekonomi
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Strategiska dialogseminarier kring sociala
investeringar och dess effekter genomförs
i politiska forum.

Antal genomförda
seminarier i politiska
forum

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom området
sociala- och hälsoekonomiska
utvärderingsmodeller.

Genomförda
seminarier/nätverksträffar

Samordningsansvarig:
Jönköping International Business
School, Jönköping University,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Påvisa de hälsoekonomiska vinsterna med
tidiga insatser i samverkan för barn och
ungas hälsa.

Antal genomförda
beräkningar och analyser.

Genomförda
analyser/utvärderingar
utifrån behov i nätverket.

Samordningsansvariga:
Folkhälsa och sjukvård, Kommunal
utveckling, Futurum, Region
Jönköpings län
Samverkansparter: Huvudmän för
länets verksamheter för barn och
unga som drivs i samverkan, CHAP Barnhälsa och föräldraskap
(Uppsala Universitet)

Öka kunskapen och omsättningen av
framgångsrika lokala och nationella
exempel på investeringsmodeller, såsom
sociala utfallskontrakt.

Antal sociala
utfallskontrakt
framtagna/etablerade på
länsnivå
Uppföljning av värdet och
effekter av dessa
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Samordningsansvarig: Sektionen
Folkhälsa och Jönköping University
Samverkansparter: Kommunal
utveckling, den privata samt ideella
sektorn

Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning
Bakgrund och syfte
Det finns goda förutsättningar att ta tillvara länets samlade resurser inom forskning,
utveckling och förbättringsarbete. De behöver synliggöras och kopplas ihop på ett strategiskt
sätt i arbetet för en jämlik hälsa. I Jönköpings län finns lång erfarenhet av att omsätta
kvalitets- och förbättringsarbete. Futurum, Kommunal utveckling, Qulturum och sektionen
Folkhälsa utgör tillsammans med Jönköping Academy en stabil grund för detta. Jönköping
Academy samägs av Region Jönköpings län, kommunerna och Högskolan i Jönköping.
Olika angreppssätt inom förbättringskunskapen behöver samlas och användas. Två av dessa
är genombrottsmetodiken och coaching-modellen som går ut på att utveckla verksamheter
och arbetssätt. Ett annat sätt att möta samhällets behov är sociala innovationer vilket
innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Ofta
handlar det om att skapa förutsättningar för ”co-production” som ägs och sprids genom
medborgarna själva.
Det är angeläget att kommunicera goda exempel på forskning inom folkhälsoområdet för
allmänhet och profession. Nätverk för spridning av forskningsresultat finns inom flera
områden. Inom hälso- och sjukvården finns behov av mer integrerade samverkansmodeller
på närområdesnivå som utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och minskade skillnader i
hälsa.
Syftet med handlingsområdet är att systematiskt omsätta forskningsresultat i praktiskt
förbättringsarbete för att minska gapet mellan vad vi vet och vad vi gör.
Mål



Stärkt forskning, förbättringsarbete och utveckling i länet kring barn och ungas hälsa.
Ökat antalet förbättringsarbeten i prioriterade insatsområden som utvärderas eller
följs av forskning.

Tabell 4 Aktiviteter förbättringsarbete och forskning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla en modell för hur länets
stödresurser inom forskning, utveckling
och förbättringsarbete tas tillvara inom
området barn- och unga med fokus på
registerdata, och riktade insatser i
verksamheter för barn- och unga som
drivs i samverkan.

Uppföljning av
samordnade
insatser.

Samordningsansvarig:
Futurum

Integrera utvärdering och forskning i
genombrottsprojekt som är knutna till
handlingsplanen.

Antal projekt som
är utvärderade.

Samordningsansvarig: Qulturum, Futurum,
Region Jönköpings län, Jönköping Academy
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Samverkansparter:
Kommunal utveckling, Sektion Folkhälsa,
Qulturum, Region Jönköpings län

Kommunicera och initiera fortsatt
forskning inom områdena
funktionsnedsättning samt
hälsolitteracitet i samverkan med CHILDgruppen, Jönköping University.

Uppföljning av
genomförd
forskning.

Samordningsansvarig: Sektion folkhälsa
Region Jönköpings län, CHILD gruppen
Jönköping University
Samverkansparter:
Futurum och Jönköping Academy och
andra berörda aktörer

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande
regionalt och lokalt
Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande
Bakgrund och syfte
En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och behovsinriktad
samverkan mellan regionaktörer som länsstyrelsen, kommunal utveckling, lokala aktörer,
myndigheter, idéburen sektor och civilsamhället.
Genom en kombination av ett gemensamt nätverk för social hållbarhet, ett teambaserat
stöd utifrån lokala behov och tydliga uppdrag för stöd till länets kommuner kan samverkan
mellan lokal och regional nivå bli mer systematisk och behovsriktat. I länet pågår även
insatser för ökad samverkan utifrån Agenda 2030, vilket är en viktig utgångspunkt för
samverkan.
Region Jönköpings län samverkar med olika aktörer på både lokal och regional nivå utifrån
projektdirektivet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård som fokuserar på hur
invånaren kan få bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa, i kombination med en nära
och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Aktiviteterna i detta handlingsområde fokuserar på att tydliggöra formerna för en
behovsstyrd samverkan utifrån målet jämlik hälsa. De uppmuntrar även till att pröva nya
former av mötesplatser och forum för samlärande så att goda erfarenheter får bättre
spridning i länet.
Mål




Skapa behovsstyrda mötesplatser för samlärande och erfarenhetsutbyte i samverkan
med andra regionala aktörer skapas.
Skapa gemensamma hållplatser för uppföljning och samlärande i genomförandet av
strategin och handlingsplanen.
Förbättrad spridning av goda exempel och erfarenheter med koppling till strategi och
handlingsplan.
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Tabell 5 Aktiviteter samverkan och samlärande
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa en länsgemensam mötesplats för
lärande och kunskapsutbyte inom området
social hållbarhet.

Rutin etablerad

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Systematiskt stötta kommuner och andra
aktörer, till exempel genom teambaserat
stöd i specifika satsningar, och
lärandeseminarier utifrån gemensamma
behov med flera deltagande team.

Antal teambaserade insatser

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Fortsatt samverkan med samhällsaktörer
för utveckling och spridning av invånarstöd
inom Hälsa för livet.

Enligt projektplan

Antal planerade/genomförda
lärandeseminarier

Prioritering av tjänster och samhällsstöd
inom pågående arbete för Meny till
invånare, hälsocafé och Flippen.

Samverkansparter:
Länets kommuner, Qulturum
Region Jönköpings län, andra
berörda aktörer
Samordningsansvarig:
Projektansvariga för Hälsa
för livet, Region Jönköpings
län
Samverkansparter
Länets primärvård,
patientföreningar,
civilsamhälle, länets
kommuner, Qulturum samt
andra berörda
samverkansparter.

Fortsatt utveckling av
hälsokommunikatörernas stöd för
nyanländas hälsa och integration i
samverkan med länets kommuner och
Länsstyrelsen.

Modell för samverkan
framtagen och förankrad.

Vidareutveckla framtagen webbstruktur
för uppföljning av handlingsplanen, samt
spridning av goda exempel och
erfarenheter på www rjl.utveckling.se

Struktur på plats

Skapa mötesrutiner för avstämning av
insatserna i handlingsplanen, med
arbetsgrupperna och
samordningsansvariga för
handlingsområdena.

Rutiner etablerade, kända och
följs

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Länets kommuner,
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Besökare på sidor
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Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom
hela livet
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Bakgrund och syfte
Hälsosituationen för svenska barn och unga är i flera avseenden de bästa i världen samtidigt
finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de
mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa.
Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att
kunna tillgodose alla barns behov såväl fysiskt, psykiskt och socialt som existentiellt. Bästa
möjliga arbetssätt som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos barn och unga ska användas.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade utifrån framtagna riktlinjer
och mål i den regionala ledningsstrukturen för barn och unga, Strategigrupp barn och unga,
och har barnkonventionen som grund.
Nationellt och regionalt utvecklas gemensamma kommunikationsinsatser som ska
underlätta för barn och unga att få stöd för psykisk hälsa. Invånarstöd inom exempelvis ehälsa, UMO och 1177 Vårdguiden behöver integreras i de aktiviteter där det är relevant.
Mål



Vidareutveckla system och metoder för tidig upptäckt och tidig insatser.
Kvalitetssäkring av ett systematiskt arbetssätt för hälsosamtal inom barnhälsovård
och skola utifrån såväl individ som gruppnivå
Förbättrad tillgänglighet för stöd för unga och unga vuxnas hälsa.

Tabell 6 Aktiviteter barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Översätta materialet för hälsosamtal till
flera språk.

Översättningar gjorda

Samordningsansvarig:
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Vidareutveckla det systematiska
hälsoarbetet i skolan med utgångspunkt
från aggregerade resultat från hälsosamtal
och metodstöd på gruppnivå.

Andel skolor som omsätter
resultat i riktade och generella
insatser.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Futurum,
Region Jönköpings län

Samverkan för spridning av
evidensbaserat universellt föräldrastöd.

Uppföljning av genomförda
föräldrastödsprogram.

Samverkansparter:
Berörda instanser inom
skolans verksamhet
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Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa,
Barnhälsovården, Region
Jönköpings län, länets
kommuner
Öka användningen av utvärderade
metoder för förbättrad psykisk hälsa hos
unga genom utbildning till skolpersonal
och elever oavsett kön och könsidentitet.

Genomförda utbildningar och
genomförda grupper i länet.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av familjecentralerna i länet.

Uppföljning av familjecentraler
som sammanställer en årlig
verksamhetsberättelse enligt
gemensam mall.

Samverkanspart:
Länets utbildnings-, kulturoch fritidsförvaltningar samt
barn- och ungdomshälsan

Årlig sammanställning av
verksamhetsrapporter.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av ungdomsmottagningarna i länet.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens
utvecklingsteam, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län.
Samverkansparter:
ledningsgrupperna för
familjecentralerna i respektive
kommun

Uppföljning av
ungdomsmottagningar enligt
gemensam mall för
kvalitetsindikatorer.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling

Pilotprojekt ungdomsmottagning online.
En virtuell mottagning med flera
professioner, andrologisk och sexologisk
kompetens som ungdomar oavsett
bostadsort, kön, könsidentitet och
bakgrund ska ha tillgång till.

Uppföljning enligt projektplan.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling,
projektgruppen

Läs tillsammans, översätts till flera språk,
folder inom projekt Språklust som vänder
sig till barn och föräldrar vid 10månadersbesöket i barnhälsovården.

Uppföljning med föräldrar,
bibliotekarier och
barnhälsovårdens sjuksköterskor.

Samverkansparter:
Huvudmännen för länets
ungdomsmottagningar

Samverkansparter:
Kommunikationsavdelningen,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län, huvudmännen
för länets
ungdomsmottagningar.
Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum
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Barn som remitteras till logoped får recept
med tillhörande boklista.

Uppföljning föräldrar, logopeder
och bibliotekarier.

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum

Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
Bakgrund och syfte
Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. Arbetsgivarnas krav på
såväl utbildning som erfarenhet ökar, vilket tenderar att försvåra för vissa grupper att
komma in på, eller återgå till, arbetsmarknaden. Därför måste olika aktörer samverka och
samordna insatser för att kunna möta individens olika behov. Utifrån arbetsgivares
perspektiv finns behov av stöd, stärkt samarbete och samordning för att underlätta
anställning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda,
lågutbildade, långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta och unga som hoppar av skolan i förtid
är några av målgrupperna. Det finns särskild anledning att skapa och sprida
försörjningsinriktade insatser för nyanlända invånare med anledning av de senaste årens
ökade flyktingmottagande. Den grupp som många gånger står längst från arbetsmarknaden
är de nyanlända kvinnorna.
En utveckling av arbetssätt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap pågår i
länet. Det kan ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden nya förutsättningar till
sysselsättning samt möjligheter att pröva sina idéer. Samhällsentreprenörskap ökar
medborgares förutsättningar att ta egna samhällsnyttiga initiativ vilket ökar känslan av
delaktighet.
För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet, krävs
insatser som främjar livslångt lärande, självförsörjning och meningsfull sysselsättning1.
Syftet med handlingsområdet är att samverkan mellan olika verksamheter ska möjliggöra för
flera individer att delta i arbetslivet och få möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Sysselsättning omfattar i detta dokument anställning, eget företagande, studier, arbetsmarknadspolitiska
insatser, daglig verksamhet och ideellt arbete.
1
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Ett mer tillgängligt arbetsliv för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden.
Fungerande samarbete mellan myndigheter, Region Jönköpings län, kommuner och
privata arbetsgivare för att underlätta egenförsörjning och meningsfull
sysselsättning.
Spridning av bra arbetssätt och modeller som stödjer egenmakt och hälsa.

Tabell 7 Aktiviteter försörjning och sysselsättning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla och sprida långsiktiga
finansieringsmodeller för
gemensamma insatser till invånare
som idag står långt från
arbetsmarknaden. Ta tillvara pågående
arbete med Idéburet Offentligt
Partnerskap, samhällsentreprenörskap
och sociala innovationer.

Uppföljning av beslutade
finansieringsmodeller.

Regional utveckling och
Coompanion Jönköpings län.

Kvalitetssäkra arbetet gemensamma
mätningar utifrån
programtrohetsskalan i länets SE/IPSverksamheter.

Genomförda mätningar i
länet.

Kommunal utveckling är
samordningsansvarig.

Uppföljning av antal individer
som påbörjat anställning eller
studier med hjälp av SEcoach.

Samordningsförbunden är
samverkanspart.

Samlat stöd och fortsatt samverkan
med länets arbetsgivare via
arbetsförmedlingens
företagsrådgivare.

Företagsrådgivarnas insatser.

Arbetsförmedlingen är
samordningsansvarig.

Etablera en styrgrupp för
hälsofrämjande rehabiliteringsformer i
Jönköpings län där modeller som
nyttjar naturen, kulturen och andra
hälsofrämjande faktorer leds och
prioriteras.

Skapad styrgrupp och dess
representation samt uppdrag.

Verksamhetsområde
rehabilitering och psykiatri
är tillsammans med
sektionen Folkhälsa
samordningsansvarig.

Metodstöd till projekt för att förebygga
psykisk ohälsa i arbetslivet i länets
kommuner och Region Jönköpings län.
Syftet är att underlätta arbetet med att
förebygga psykisk ohälsa för offentliga
arbetsgivare.

Uppföljning sker utifrån
framtagen struktur inom
projekt.

Qulturum är
samordningsansvarig
tillsammans med
projektansvariga från
offentliga arbetsgivare

Fortsatt spridning av koncept för
självhjälpsgrupper och andra

Antal startade grupper i länet
och uppföljning av resultat.

Sektionen Folkhälsa är
samordningsansvarig.

Skapade forum och nätverk,
samhälls-entreprenörskap och
sociala innovationer.
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Samverkanspart:
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen

samtalsbaserade metoder i länet.

Spridning av konceptet More to lifesamtalscafé för unga vuxna genom
utbildning av samtalscoacher.

Samverkansparter:
patientföreningar, länets
kommuner,
försäkringskassa,
arbetsförmedling,
primärvården.
Antal utbildade coacher per
år.
Antal samtalscaféer
genomförda av nyutbildade
coacher

Samordningsansvarig:
Sektionen Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Befintliga mötesplatser,
folkhögskola, högskola och
andra berörda aktörer.

Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
Bakgrund och syfte
En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för
en jämlik hälsa. Samplanering av bostadsbyggandet, närmiljöns utformning, infrastruktur
och kollektivtrafiken behöver möjliggöra för människor att göra hälsosamma val. Städer,
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och
kulturvärden samt åkermark tas tillvara. Det är också viktigt att skapa delaktighet bland
medborgarna i den samhällsplanering som görs.
Åtgärdsprogrammen för Hälsans miljömål, Minskad klimatpåverkan samt handlingsplan och
åtgärdsprogram för grön infrastruktur och Djurens och växternas miljömål samordnas av
Länsstyrelsen. De innehåller flera åtgärder av betydelse för detta handlingsområde och är en
del av länets gemensamma folkhälsoarbete. De aktiviteter som ingår i handlingsområdet är
valda i samråd med Länsstyrelsen.
Det pågår insatser i länet som fokuserar på ökad tillgänglighet till hälsosamma
utomhusmiljöer, detta bör ske med ett jämlikhetsperspektiv. Via samverkan mellan
trafiksäkerhetsorganisationer, kommunerna, Region Jönköpings län, polis med flera har
många olycksförebyggande insatser genomförts. Det finns behov av att ytterligare
systematisera insatserna och nå spridning i länet. Regionens hållbarhetsprogram innehåller
framgångsfaktorer som är betydelsefulla för det strategiska målet jämlik hälsa och bra
livsvillkor.
Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser
inom samhällsplanering och närmiljö som bidrar till ett bra liv och jämlik hälsa.
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Boenden i bostadsområden, med störst behov, har en hälsofrämjande närmiljö som
bidrar till god hälsa.
Naturen som arena används för att öka tillgängligheten och användningen av
rekreations- och naturområden utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Ökade möjligheter till en aktiv fritid för både flickor och pojkar oavsett bakgrund.

Tabell 8 Aktiviteter samhällsplanering och närmiljö
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Sprida erfarenheter från
forskningsprojektet multifunktionella
förskolegårdar till förskolor i Jönköpings
län.

Genomfört spridningsseminarium

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa genom
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Planera för en utveckling av
utomhusmiljön på skolgårdar till nya
målgrupper och ämnesområden.

Framtagen plan

Framtaget koncept för
vidmakthållande.

Samordningsansvarig: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samverkansparter:
Länets kommuner

Ta fram och genomföra planer med
aktiviteter för ökad tillgänglighet i
naturområden, för alla oavsett ålder, kön,
bakgrund eller eventuella
funktionsnedsättningar.

Hur många aktörer som tagit
fram planer.

Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Genomförda aktiviteter och
insatser för ökad tillgänglighet.

Samverkansparter:
Länets kommuner

Stimulera till ökad användning av
tätortsnära promenadstråk,
vandringsleder och naturreservat för alla
oavsett ålder, kön, bakgrund eller
eventuella funktionsnedsättningar.

Genomförda aktiviteter för
ökad användning.

Samordningsansvarig:
Länets kommuner

Genomföra nationell konferens ”Ute är
inne” 29-30 augusti 2019 i Jönköping.

Uppföljning av genomförd
konferens.

Samverkansparter:
Frivillig/ideella organisationer
och Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samordningsansvarig:
Jönköpings kommun
Samverkansparter:
Projektgrupp med olika
länsaktörer är

Förbättra förutsättningarna för fler
målgrupper att nyttja idrotts- och
fritidsanläggningar i länets kommuner
utifrån mångfald, jämställdhet och

Genomförda målgruppsriktade
insatser lokalt och regionalt
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Samordningsansvarig:
Länets fritidschefer/FoUrum
fritid och sektionen Folkhälsa

jämlikhetsperspektiv.

Handlingsområde 9: Äldres hälsa och livsvillkor
Bakgrund och syfte
Statistik visar att befolkningen blir äldre och äldre, detta innebär nya utmaningar för
samhället. För att möta utmaningarna och de äldres behov behövs ökad kunskap om äldres
livsvillkor med fokus på hälsofrämjande insatser.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna riktlinjer och
mål i den regionala ledningsstrukturen för äldre, Strategigrupp äldre.
Syftet med handlingsområdet är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för
den äldre att själv förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar också om att omsätta
evidensbaserade verktyg och metoder för att nå genomslag.
Mål




Länets äldre har med rätt stöd och insatser bibehållit eller förbättrat sin hälsa
Ökad användning av evidensbaserade metoder samt utveckla aktiviteter som gynnar
äldres hälsa
Förbättrad och ökad samverkan mellan länets olika aktörer

Tabell 9 Aktiviteter äldres hälsa och livsvillkor
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla formulär och frågor om
hälsosamtal riktat till åldersgruppen 70+,
samt lägga till riskbedömning av
osteoporos med instrumentet FRAX.

Färdigt formulär

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Etablera en länsstruktur för Passion för
livet- coacher där seniorer själva skapar
stödjande sammanhang för sitt liv och
sin hälsa.

Länsstruktur etablerad

Utveckling befintligt konceptet ”Sund
Smart Stark Senior!” – idrottsskola för
seniorer med riktade insatser för att nå
fler utlandsfödda.

Deltagaruppföljning och
fortsatt delagande i
föreningsaktivitet.

Samverkansparter:
FoUrum, Primärvårdens FoUenhet, vårdvalsenheten Region
Jönköpings län

Engagerade seniorer i
alla kommuner i länet

Riktade aktiviteter
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Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Region Jönköpings län
Samverkansparter:
Styrgrupp Passion för livet;
kommunreprentanter,
seniorrepresentanter mfl
Samordningsansvarig:
Smålandsidrotten
Samverkansparter:
Länets föreningsliv, länets

Sprida utbildningspaketet ”Seniorer
leder seniorer” till fler aktörer i länet.

genomförda, antal
kommuner och
föreningar som deltar.

kommuner och Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län

Antal utbildade
instruktörer

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Antal gym/föreningar
med gruppverksamhet
för seniorer enligt
koncept
Genomföra insatser för att bryta
isoleringen för äldre döva, efter
inspiration av Region Skåne.

Samordnare på plats

Samverkansparter:
olika gym i länet

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Vätterbygdens dövförening

Sprida kunskap om Våld i nära relationer
genom webbstöd för personal.

Antal personer som
genomgått utbildningen.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Föreläsningar och workshops hos
pensionärsorganisationer, och
anhörigstödjare om våld i nära
relationer.

Genomförda
föreläsningar och
workshops.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Skapa en struktur för ett
länsövergripande nätverk inom
suicidprevention med fokus äldre.

Nätverk etablerat.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samverkansparter:
Pensionärsorganisationer,
anhörigstödjare i länets
kommuner.

Samverkansparter:
länets kommuner,
Studieförbundet vuxenskolan,
pensionärsorganisationer
Genomföra ett pilotprojekt kring Kultur
för seniorer med sviktande psykisk hälsa,
och risk för ensamhet och isolering i en
av länets kommuner.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Förbereda och eventuellt testa en pilot
av Dans för neurologiskt
funktionsnedsatta, med erfarenhet från
Dans för personer med Parkinson.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Nässjö kommun
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Patientföreningar
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RJL 2017/3229

Regionstyrelsen

Remissvar Handlingsplan 2018-2019 till
Strategin Tillsammans för jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län 20162025
Sammanfattning
Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet gav vid sitt
möte 2018-03-08 Regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att utifrån
diskussionen på presidiet ta fram ett remissvar att överlämna till Regionstyrelsen.

Synpunkter på förslaget
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ser positivt på de interna
insatser som beskrivs i handlingsplanen men tycker att kopplingen till det
strategiska och systematiska regionala utvecklingsarbetet i länet behöver stärkas.
Nämnden vill trycka på betydelsen av förebyggande och hälsofrämjande
utvecklingsåtgärder som att länsinvånarna i hög utsträckning har ett arbete, ett
tryggt och berikande socialt sammanhang, att länets ungdomar är dels behöriga till
gymnasiet men också till eftergymnasiala studier efter gymnasiet, att nyanlända
snabbt kommer in i samhälle och arbetsliv samt att insatserna för matchning mot
arbetsmarknaders behov utvecklas.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§112

Handlingsplan 2018-2019 till Strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL 2017/229
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att komplettera
ärendet med nämndernas synpunkter samt de synpunkter
som lyfts vid dagens sammanträde avseende förlängning
till att omfatta även 2020.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat handlingsplanen för
synpunkter till nämnderna FS, TIM och ANA. Synpunkterna
kommer att arbetas in i handlingsplanen.
Beslutsunderlag
 Synpunkter från nämnderna FS, TIM och ANA
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-11-23
Yrkanden/förslag på sammanträde
Carina Ödebrink förslår att en tydlig tidplan tas fram inför nästa
revidering.
Maria Frisk föreslår att handlingsplanen förlängs till och med
2020 samt att densamma synkas med Strategi för hälsa.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-05-29, kl 09:00-15:45

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 20-34
Tid:

2018-02-28, kl 13:00-14:40

Plats:

Stenbocksalen, Toftaholms herrgård, Vittaryd

§31

Handlingsplan 2018-2019 till Strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL2017/3229
Beslut
Nämnden beslutar
 Att ställa sig bakom förslaget, och att nämnden ska få en
återrapportering före nästa revidering, samt involveras i
framtagandet av ny reviderad handlingsplan.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar ovan rubricerade
handlingsplan till nämnderna FS, TIM och ANA för synpunkter.
Därefter ska styrelsen fortsätta behandlingen av handlingsplanen.
Beslutsunderlag
 Information inför sammanträdet av Jesper Ekberg,
sektionschef
 Protokollsutdrag presidet 2018-01-09
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2017-12-11
 Reviderad Handlingsplan jämlik hälsa 2018-2019
 Missiv och handlingsplan 2017-11-23
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Efter en diskussion kommer nämnden fram till att ställa sig
bakom förslaget, men att nämnden ska få en återrapportering före
nästa revidering, samt involveras i framtagandet av ny reviderad
handlingsplan.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 20-34
Tid:

2018-02-28, kl 13:00-14:40

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Thomas Bäuml

Per Svenberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§27

Remiss - Handlingsplan 2018-2019 till Strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL 2017/3229
Beslut
Presidiet
 Överlämnar synpunkter till regionstyrelsen
Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antogs av
regionfullmäktige november 2015. Strategin sträcker sig fram till
och med 2025 och handlingsplanen revideras vartannat år.
Information har lämnats vid nämnden som ställer sig bakom
planen, presidiet återkommer med synpunkter i ärendet.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid nämndens information om den regionala strategin framfördes
synpunkter från ledamöterna på innehållet i handlingsplanen.
Dessa kan sammanfattas att man i det strategiska mål 3 vill lyfta
fram samplanering av bostadsbyggande, infrastruktur och
kollektivtrafikens betydelse för hälsa och livsvillkor.
Nämnden vill också peka på att regionens hållbarhetsprogram
innehåller framgångsfaktorer som är betydelsefulla för den
regionala strategin och det strategiska målet jämlik hälsa och bra
livsvillkor (vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara
och vi bidrar till en sund livsmiljö).
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 223

Handlingsplan 2018-2019 till Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL 2017/3229
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott


Remitterar ovan rubricerade handlingsplan till nämnderna
FS, TIM och ANA för synpunkter. Härefter till styrelsen för
behandling.

Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antogs av
regionfullmäktige november 2015. Strategin sträcker sig fram till
och med 2025 och handlingsplanen revideras vartannat år.
Tre miljoner kronor per år avsätts till genomförande av
aktiviteterna i handlingsplanen.
Beslutsunderlag


Missiv och handlingsplan 2017-11-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att nämnderna ska inlämna yttrande över
handlingsplanen.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-12-11, kl 09:00-15:00

2015-11-24

RJL 2015/469

Tillsammans
för jämlik hälsa
och ett bra liv
i Jönköpings län
Regional strategi 2016-2025
Handlingsplan 2018-2019

Regionfullmäktige 2015-11-24

Jesper Ekberg
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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Förord
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”
År 2015 blev vi Region Jönköpings län. Hela tanken med regionbildningen är att
arbeta tillsammans för ett bra liv i en attraktiv region. En utgångspunkt är att sträva
efter en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensioner – socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Det befolkningsinriktade arbetet för jämlik hälsa är naturligtvis en
central del. Regionen skriver i sin verksamhetsplan: Vår region ska vara den bästa
platsen att växa upp på.
På totalen blir vi friskare och lever allt längre, men samtidigt gäller inte den
utvecklingen alla invånare. Utmaningen är densamma i vårt län som nationellt och
internationellt - det handlar om gemensamma insatser för att minska skillnaderna
i hälsa. I Jönköpings län finns unika förutsättningar att lyckas genom den kraftfulla
samverkan som finns mellan länets kommuner, Region Jönköpings län,
arbetsgivare, föreningsliv, civilsamhälle, högskola och många fler.
Jag vill passa på att tacka alla involverade i framtagandet av strategi och
handlingsplan. Det har varit ett riktigt teamarbete från lokalt till regionalt plan.
Tillsammans har vi lagt grund för fortsatt samverkan och samlärande för ett bra liv
i en attraktiv region.

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
Region Jönköpings län
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Sammanfattning
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället är oförändrat eller ökar.
Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och
nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och jämlikhet
i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från ”lika till alla” till att se människors
individuella behov och förutsättningar.
För att förbättra människans förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete,
gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen.
Med detta som utgångspunkt har Region Jönköpings län tagit initiativ till en
samverkansprocess med olika aktörer i länet. Syftet har varit att tillsammans ta
fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år
2016-2025 och syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära
beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser
till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. I Jönköpings län är
varje människa en möjlighet med unik kompetens som ska tas tillvara
Övergripande mål till 2025:




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper1.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

För att uppnå de övergripande målen krävs hänsyn till andra aktuella strategier,
program och handlingsplaner.
Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden. Kopplat till strategin
finns en handlingsplan för 2016-2017 som utgår från de nio handlingsområdena
vars aktiviteter ska bidra till uppfyllandet av de strategiska målen.
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa
Handlingsområde 1: Statistik och analys
Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
Handlingsområde 3: Hälsoekonomi
Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
1
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Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
Handlingsområde 9: Äldres livsvillkor och hälsa
Framtagande och revidering av strategi och handlingsplan är en process i nära
samverkan med länets kommuner, representanter från civilsamhället och länets
övriga länsaktörer.
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Centrala begrepp
Hälsa
Hälsa kan uttryckas på flera olika sätt. Världshälsoorganisationens, WHO,
definition år 1948 var "Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom". (Janlert, 2000)
Hälsa är enligt Nordenfelt att må bra samt att ha tillräckligt med resurser för att
klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. (Nordenfelt, 1991)
Folkhälsa
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl
nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar därför inte bara om att
hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som
möjligt. Folkhälsa är en resurs för samhället medan hälsa är en resurs för
individen. (Janlert, 2000)
Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete innebär systematiska och målinriktade hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för
hela befolkningen. (Janlert, 2000)
Hälsofrämjande åtgärder
Hälsofrämjande åtgärder innebär att stärka eller bibehålla människors fysiska,
psykiska eller sociala välbefinnande. (SKL, 2013)
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder innebär att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. (SKL, 2013)
Utgångspunkterna för folkhälsa och ojämlik hälsa sammanfaller i
Folkhälsokommitténs definition av hälsofrämjande arbete:
”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka
kontrollen över sin hälsa och främja den. För att detta ska kunna uppfyllas måste
människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa
dessa möjligheter” (Socialdepartementet, 2000)
Funktionshinder och funktionsnedsättning
Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar kan
vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i
arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt
demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i och
anpassning av omgivningen (MFD, 2014).
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Ojämlikhet i hälsa
Ojämlikhet i hälsa innebär orättfärdiga skillnader som kan undvikas. Det finns inga
biologiska eller psykologiska orsaker bakom dem. Snarare beror de på orättvisa
skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever, arbetar och åldras. Enligt
kommissionen för hälsans sociala bestämningsfaktorer (CSDH2) är definitionen av
ojämlikhet i hälsa systematiska skillnader som bedöms vara åtgärdbara genom
rimliga åtgärder (The commission on Social Determinants of Health, 2005). Ojämlik
hälsa kan även förklaras som ”skillnader i hälsotillstånd mellan grupper och
individer som är onödiga, möjliga att undvika och som dessutom anses orättvisa”.
(Janlert, 2000)
Skillnader i hälsa
Skillnader i hälsa har sin grund i de förhållanden där människor växer upp och
lever och i de system som tillämpas för att hantera ohälsa och sjukdom. Dessa
skillnader i hälsa är påverkbara och kan finnas i en eller flera av hälsans aspekter
mellan olika grupper som kvinnor, män, flickor, pojkar eller ha samband med
socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, social status och
geografiska faktorer. Andra faktorer som också påverkar skillnader i hälsa utgår
från de sju diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck,
ålder samt funktionsnedsättning. (WHO, 2008)
Social gradient
”Det finns en social gradient i hälsa – ju lägre en persons sociala position är, ju
sämre är hans eller hennes hälsa. Åtgärder skall rikta in sig mot att reducera
gradienten i hälsa. Att bara rikta in sig på de mest utsatta kommer inte att
reducera ojämlikheten i hälsa tillräckligt. För att reducera den sociala gradienten,
måste åtgärder vara universella, men med en omfattning och intensitet som är
proportionell till graden av utsatthet. Vi kallar detta proportionell universalism”.
(UCL, Institute of Health Equity, 2010)
Hälsans bestämningsfaktorer
Hälsan påverkas av olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar
med varandra och påverkar vår hälsa i positiv eller negativ riktning. Dahlgren och
Whiteheads (1991) modell för hälsans bestämningsfaktorer beskriver en struktur
för vilka faktorer i människors levnadsförhållande och levnadsvanor samt i
samhällsorganisationen som bidrar till hälsa och ohälsa. De tre individuella
faktorerna ålder, kön och arv bedöms icke påverkbara, medan övriga faktorer är
möjliga att påverka på individ, grupp och samhällsnivå. (Dahlgren G, 1991)

THE COMMISSION ON SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH, World Health Organization
http://www.who.int/social_determinants/resources/action_sd.pdf?ua=1 s.31-34
2
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Figur 1 Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whiteheads modell (1991).

Hållbar utveckling och dess olika dimensioner
Folkhälsobegreppet ansluter till begreppet hållbar utveckling, vilket är ett begrepp
som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast
förekommande definitionen av hållbar utveckling kommer ur
Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades
1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Hållbar
utveckling är när alla tre dimensionerna, social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet tillmäts lika stort värde. (Bruntlandkommissionen, 1987)
Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att lösa sina problem och om
samspelet mellan myndigheter och civilsamhället. (Olsson, 2012) Det handlar
också om rättvisa, rättigheter, makt och välbefinnande samt om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med materiella och mänskliga resurser
på lång sikt.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa till vad de ”klarar av”. (Jacobsson)
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Normkritik
Normer är uppfattningar, idéer och oskrivna regler som formar människor i
relation till andra och samhället. Den som följer normen har makt och möjlighet
att antingen upprätthålla normen eller bidra till att den förändras. Normkritik
innebär att sätta fokus på makt för att synliggöra och ifrågasätta de normer som
påverkar människors uppfattning om vad som är normalt. När makten synliggjorts
kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt nivå. Den möjligheten finns på
såväl person- organisations – och samhällsnivå.
Genom att förändra strukturer, finns förutsättning för hållbara och långsiktiga
förändringar (Jämställ.nu. 2013)
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella alla människor, oavsett land, kultur och
sammanhang, är födda fria och har lika värde och rättigheter. Förenta nationerna
(FN) har slagit fast att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är av lika
stort värde som de medborgerliga och politiska rättigheterna och att dessa är
odelbara3.
De mänskliga rättigheterna inbegriper många delar i en människas liv och syftar till
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar regler om
människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, människors rätt
till sina innersta tankar och trosuppfattningar, skydd för familjen, frihet från tortyr
och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och möjlighet att delta i landets
styrelse (Mänskliga rättigheter. 2015)
Interkulturell kompetens
I ämnet interkultur sker en fokusering på processer och skeenden i mötet mellan
individer, grupper och kulturer över kulturella gränser. Denna interaktion utgår
från alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös
bakgrund. Det handlar om att skapa gemensamma spelregler som bygger på
erkännande, självreflektion, deltagande, identitet och insikten om ett ömsesidigt
bildningsbehov. Interkulturell kompetens förutsätter ett förhållningssätt till andra
som präglas av öppenhet och flexibilitet samt en medvetenhet och kunskap om
olika kulturella uttryck inklusive sina egna. (Stier, 2009)
Förbättringskunskap
Förbättringskunskap4 är ett samlat begrepp för teorier, metoder och verktyg vilka
används för att lyckas med förändringar som ska leda till hållbara förbättringar,
utveckling och innovation av verksamheter och arbetssätt. Utgångspunkten är små
steg i rätt riktning för att nå ständiga förbättringar. Exempel på metoder som
används är genombrottsmetodiken, coaching-modellen och sociala innovationer.
Mer information om de mänskliga rättigheterna finns på www.manskligarattigheter.se
Mer om förbättringskunskap finns att läsa på Qulturums hemsida. Qulturum är ett centrum för
utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Jönköpings län.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=38344
3
4
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Forskning av förbättringskunskap bedrivs inom det tvärvetenskapliga
forskningsområdet förbättringsvetenskap. (Qulturum, Jönköping Academy)
Genombrottsmetodiken
Genombrottsmetodiken innebär att minska gapet mellan det vi vet genom t ex
forskning och det vi gör i praktiken. Metoden bygger på i stora drag på att ett
förbättringsområde identifieras och övergripande mål sätts. Tvärprofessionella
team sätts samman för att utifrån sitt nuläge sätta upp delmål och testa olika idéer
vilka bygger på många små förändringar över tid samt mäter om dessa bidrar till
förbättring. Teamen kombinerar förbättringsarbete på hemmaplan med
gemensamma samlingar för att lära av varandras erfarenheter. Ett centralt verktyg
i förbättringsarbetet är förbättringshjulet eller PGSA-hjulet som står för Planera,
Göra, Studera och Agera. (Qulturum)
Coaching
Coaching5 fokuserar på de färdigheter och kunskaper som bidrar till att en
människa har förmågan att få andra människor att växa och utvecklas. Coaching
bygger också på att i samverkan med andra människor utveckla de miljöer och
omgivningar där de befinner sig för att uppnå en förbättring genom nya
färdigheter, vanor, rutiner eller arbetssätt. (Qulturum)
Social innovation
Initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar
innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Kan
vara allt från arbetsvillkor och utbildning till samhällsutveckling och hälsa. Det
civila samhället utvecklas och stärks. (Qulturum)
Samlärande
Samlärande bygger på delaktighet, kommunikation och mångfald av tankar och
idéer. Genom att samverka får vi utbyte av varandra som ger ett lärande både på
individ- och gruppnivå. (Qulturum)

Mer information om coaching finns på Qulturums webbplats,
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40845#
5
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Minskade skillnader i hälsa – ett
enat mål från global till lokal nivå
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har under lång tid
blivit allt bättre, vilket visar på att många insatser inom välfärdssektorn varit
lyckade. Dock har skillnader i hälsa inte förbättrats, tvärtom har hälsogapet mellan
olika samhällsgrupper ökat. Generellt har resursstarka personer, till exempel de
med längre utbildning, högre inkomst, eller födda i Sverige, bättre hälsa och
hälsosammare levnadsvanor. Det är också i dessa grupper som till exempel
medellivslängden ökat mest.
Minskade skillnader i hälsa finns tydligare på agendan globalt sedan
Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende kommission för hälsans sociala
bestämningsfaktorer, publicerade forskningsrapporten ”Closing the gap in a
generation; health equity through action in the social determinants of health” år
2008. (WHO, Closing the gap in a generation. Health equity through action on the
social determinants of health. Final report , 2008) Kommissionen tillsattes mot
bakgrund av att WHO upplevde de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla
och ville ta en bred ansats för att komma till rätta med dem. Arbetet leddes av Sir
Michael Marmot och rapporten har därför populärt kommit att kallas
Marmotrapporten. Rapporten lyfter fram behovet av att se på helheten i det som
påverkar folkhälsan genom att fokusera på hur social hållbarhet,
samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Den visar också att ogynnsamma
sociala förhållanden är en nyckelfaktor bakom ohälsa, sjukdom och för tidig död. I
rapporten fastställs att det är möjligt att undvika en ojämlik hälsa:
”Ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden
under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras och de system som
tillämpas för att hantera sjukdomar. De villkor under vilka människor lever och dör
påverkas i sin tur av politiska, sociala och ekonomiska krafter.” (WHO, 2008)
Kommissionen lämnade följande tre rekommendationer för att minska
ojämlikheten i hälsa.
1. Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv.
2. Angrip den ojämna fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt,
nationellt och lokalt.
3. Mät problemet, utvärdera åtgärderna och expandera kunskapsbasen. Utbilda
olika professioner i hälsans sociala bestämningsfaktorer och öka allmänhetens
medvetenhet om dessa.
Rätten till högsta uppnåeliga hälsa är en grundläggande rättighet. Den är
universell och ömsesidigt beroende av andra rättigheter. Med bristande och
skilda förutsättningar för att upprätthålla en god hälsa, inskränks individens
möjligheter att utöva andra mänskliga rättigheter. Rätten till högsta uppnåeliga
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hälsa utgår från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och har
införlivats i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som
Sverige tillträtt. Rätten omgärdas av ett strikt förbud mot diskriminering i
utövandet.
Ett rättighetsperspektiv på hälsa förmedlar ett synsätt om att hälsan betingas
både av understöd från offentlig sektor, liksom friheter gentemot både den
offentliga och privata sektorn. Avseende friheterna är utgångspunkten att
individen har rätt att själv bestämma och kontrollera sin hälsa och kropp, liksom
att den kroppsliga integriteten ska vara oantastlig gentemot, exempelvis, fysiskt
våld eller tvångsvård. I fråga om understöd avses det offentligas ansvar att skydda
individen mot hälsofarliga ämnen, beteenden och miljöer, liksom att
tillhandahålla, genom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, de rätta
förutsättningarna för att individen ska uppleva högsta uppnåeliga hälsotillstånd
(FN 2000).
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.” Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling och 169
delmål.” Begreppet hållbar utveckling är centralt och syftar till en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Regeringskansliet, 2015)
2015 tillsatte regeringen en kommitté, Kommission för jämlik hälsa, som fick i
uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Regerings
mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation ligger till
grund för kommissionens arbete.
Kommissionen förslår åtta målområden för en god och jämlik hälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontrollo, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
(Statens offentliga utredningar, 2017)

En viktig del i att kunna minska skillnaderna i hälsa är att alla medborgare känner
sig delaktiga i samhället. Det är också av stor betydelse att kunna påverka sin egen
tillvaro samt att ha makt över sin vardag. Individer som själva kan planera och
styra sina liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte kan detta.
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Dessa möjligheter är nära kopplade till i vilken grad individen upplever sig vara
delaktig i att kunna påverka i samhället. Genom att utgå från människors behov
och förutsättningar, tas personers unika kompetens och erfarenhet till vara.
Centralt för att uppnå en mer jämlik hälsa är att även involvera personer som
annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället. Det är av stor vikt att
involveringen inte stannar vid integration utan resulterar i delaktighet. (SKL, 2013)
Se figur 2.
Figur 2 Modell för delaktighet

Bilden vill påminna om svårigheten för alla medborgare att vara delaktiga. Den illustrerar behovet
av att gå från segregation, integration till delaktighet för att kunna utjämna skillnader i hälsa.
Illustratör: Johanna Eriksson

I Jönköpings län har det sedan år 1998 funnits ett hälsopolitiskt program som
antogs av Landstinget i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet.
Programmet har bidragit till ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande
folkhälsoarbete, byggt på samverkan i länet. Fokus i det hälsopolitiska
programmet ligger på ett brett hälsofrämjande arbete och riktade insatser som
bidrar till långsiktig och hållbar utveckling. De senaste årens forskning och
kunskapsunderlag pekar dock på att det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet, i högre utsträckning, behöver utgå ifrån
utmaningen att minska skillnader i hälsa. Insatserna ska även fortsättningsvis vara
både generella och riktade men fokus ska flyttas från ”lika för alla” till att utgå från
människors behov och förutsättningar. (WHO, Closing the gap in a generation.
Health equity through action on the social determinants of health. Final report ,
2008) (SKL, 2013)

15

Kostnader för ojämlikhet i hälsa
De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare.
Hälsa ses numera som en variabel som i hög utsträckning påverkar
humankapitalet. Om ett land, region eller kommun har en god folkhälsa bidrar det
till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Sambanden är starka mellan
ohälsa och svag lokal ekonomi. Medellivslängden kan ses som ett väsentligt mått
på hur välfärdsstater lyckas skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor.
(Socialstyrelsen S. F., 2014)
Hälsoekonomiska beräkningar har visat att ojämlikhet i hälsa medför stora
kostnader för samhället, både i form av förlorade levnadsår, direkta kostnader för
t ex hälso- och sjukvård och sjukersättning samt indirekta kostnader som
produktionsbortfall (Västra Götalandsregionen 2011, Sirona Health Solutions
2015). En studie från Västra Götalandsregionen beräknade kostnaden för
ojämlikhet i hälsa till 1600 förtida dödsfall, drygt 27000 förlorade levnadsår, ett
produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en förlust i hälsa
motsvarande 13,9 miljarder kronor per år i regionen (Västra Götalandsregionen
2011). Sirona Health Solutions har, på SKLs uppdrag, beräknat kostnaderna för
ojämlikhet i prevalens av rökning, fetma och avsaknad av tillit till andra, i tre
landsting/regioner. De kom bland annat fram till att socioekonomiska skillnader i
prevalens av dagligrökning kostar ca 150 miljoner kronor årligen i Halland. Vidare
konstateras att alla besparingar som är möjliga genom att utjämna dessa
skillnader är fördröjda och kräver långsiktiga investeringar för att kunna realiseras
i framtiden. Detta då minskningen av insjuknande i sjukdomar, relaterade till t ex
rökning, kommer många år efter minskningen i prevalens av rökning. (Sirona
Health Solutions 2015).
En viktig del i arbetet för en jämlik hälsa och minskade skillnader i hälsa är att
organisationer ökar sin kunskap om hur ekonomiska beräkningar kan göras, vilka
möjligheter som finns med sociala investeringar samt tar fram system som gör det
möjligt att använda budgeten som ett styrmedel. (SKL, 2013)

Nulägesanalys
Det finns idag mycket statistik att tillgå som visar på skillnader mellan kön, ålder
och kommuner. Dock är det fortfarande svårare att ta fram lokal statistik vad
gäller till exempel födelseland, socioekonomiska grupper och
funktionsnedsättning. Som en del i arbetet att minska skillnaderna i hälsa i
Jönköpings län presenteras här ett urval av statistik på nationell nivå och länsnivå.
Detta har varit ett av underlagen för de prioriteringar som gjorts i denna strategi
och kommer under perioden 2016-2025 utvecklas vidare och följas kontinuerligt.
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Skillnader i hälsa i Sverige
Generellt är personer med längre utbildning, högre inkomst, i högre samhällsskikt
eller födda i Sverige friskare och lever längre. Det är också i dessa grupper som till
exempel medellivslängden ökat mest. År 2012 skiljde det fem år i förväntad
återstående medellivslängd vid 30 års ålder mellan kvinnor med grundskole- och
eftergymnasial utbildning i Sverige. Dessa skillnader återfinns även hos män.
Noterbart är också att ökningen i medellivslängd varit större för kvinnor med
eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor med högst grundskoleutbildning
under de senaste 20 åren. (Folkhälsomyndigheten, 2014)
Diagram 1 Utvecklingen av livslängd mellan grupper med olika utbildning

Bilden illustrerar förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder fördelat efter högsta
fullföljda utbildning. Kvinnor och män, perioden 1992 – 2012. I denna beräkning är utlandsfödda
exkluderade på grund av metodproblem, bland annat att uppgift om utbildning saknas för många
utlandsfödda i SCB:s register. Källa: SCB

När det gäller insjuknande i hjärtinfarkt finns skillnader mellan grupper med olika
utbildningslängd. Insjuknandet har minskat i alla grupper under de senaste
decennierna, men skillnaden mellan grupperna kvarstår. Motsvarande mönster
ses för dödlighet i akut hjärtinfarkt, dock tycks skillnaderna mellan grupperna ha
minskat något över tid. (Socialstyrelsen, 2014)

Skillnader i hälsa i Jönköpings län
Socioekonomiska grupper
I Jönköpings län finns tydliga skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika
socioekonomiska grupper. Individer som arbetar, är födda i Sverige och har
eftergymnasial utbildning rapporterar i högre utsträckning bra hälsa och
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levnadsvanor jämfört med övriga grupper. Nedan presenteras ett urval av data, se
också bilaga 1.
Födelseland
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). Även när det gäller
självskattad tandhälsa finns stora skillnader mellan grupperna. Bland individer
födda i Sverige har 81 procent ganska bra eller bra tandhälsa jämfört med 66
respektive 61 procent bland individer födda i övriga Europa respektive övriga
världen. För andel vuxna med fetma (BMI6≥30 kg/m2) ses samma mönster. Den
psykiska ohälsan har ökat under senare år och 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.
Sysselsättning
Andelen som rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd skiljer sig
avsevärt mellan personer som arbetar, är arbetslösa/i arbetsmarknadsåtgärd eller
sjukskrivna/har sjukersättning. I gruppen sjukskrivna/ har sjukersättning skattar 21
procent sitt allmänna hälsotillstånd som bra/mycket bra jämfört med 58 procent i
gruppen arbetslösa/i arbetsmarknadsåtgärd och 82 procent i gruppen som
arbetar.
Bland ungdomar i skolår 9 finns skillnader i allmänt hälsotillstånd vid indelning
efter föräldrarnas sysselsättning. Ungdomar vars föräldrar arbetar rapporerar i
större utsträckning bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (86 procent) jämfört
med ungdomar med minst en arbetslös (75 procent) eller sjukskriven (71 procent)
förälder.
När det gäller levnadsvanor finns skillnader mellan grupperna. Rökning är betydligt
vanligare bland sjukskrivna och arbetslösa både bland ungdomar och vuxna. Andel
i skolår 9 som röker är 10 procent bland dem vars föräldrar arbetar, 15 procent
bland dem med minst en arbetslös förälder och 22 procent bland dem med minst
en sjukskriven förälder. Motsvarande siffror bland vuxna är 6, 15 respektive 17
procent. För psykisk ohälsa finns de största skillnaderna mellan de som arbetar
och de övriga två grupperna. Bland vuxna som arbetar är det 10 procent som
känner sig stressade. Motsvarade andelar för övriga grupper är 27 procent
(arbetslösa) respektive 25 procent (sjukskrivna).
Utbildning
Vid indelning efter utbildningslängd framträder också socioekonomiska skillnader i
självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Av de med högskoleutbildning anger 80
procent bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd jämfört med 76 och 69 procent
bland de med högst gymnasie- respektive grundskoleutbildning. Tydliga skillnader

6

BMI = Body Mass Index. Vikten i kg/längden i m2.
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i samma riktning ses också när det gäller förekomst av fetma, högt blodtryck,
dagligrökning samt riskbruk av alkohol. Andelen med fetma varierar mellan 14 och
27 procent och högt blodtryck mellan 24 och 36 procent, där förekomsten är lägst
bland högskoleutbildade och högst bland grundskoleutbildade. När det gäller
dagligrökning och riskbruk av alkohol är även det mer vanligt förekommande i
gruppen med grundskoleutbildning: 14 procent röker dagligen jämfört med 7
procent bland gymnasieutbildade och 3 procent bland högskoleutbildade.
Motsvarande siffror för riskbruk av alkohol är 17 (grundskola), 15 (gymnasiet)
respektive 8 procent (högskola).

Skillnader i hälsa mellan andra grupper
Kön
Det finns skillnader i hälsa mellan män och kvinnor i länet. Kvinnor har betydligt
högre ohälsotal (Försäkringskassans mått på antal dagar som ersatts av
sjukförsäkringen), fler fallolyckor bland äldre och rapporterar något sämre
hälsotillstånd än män. Däremot insjuknar män i större utsträckning i
cancersjukdom, hjärtinfarkt och stroke samt rapporterar fler ohälsosamma
levnadsvanor än kvinnor.
Geografi
Det finns också skillnader i hälsa mellan länets kommuner, till exempel finns stora
skillnader i ohälsotalet och våldsbrott. Dessa geografiska skillnader redovisas
tillsammans med skillnader mellan könen, socioekonomiska grupper respektive
åldersgrupper i bilaga 2. (Region Jönköpings län, 2015)
Funktionsnedsättning
En tidigare nationell rapport visade på betydligt sämre fysisk och psykisk hälsa i
gruppen funktionsnedsatta jämfört med övriga befolkningen (Statens
folkhälsoinstitut 2008). I Jönköpings län har 20 procent av befolkningen en
funktionsnedsättning enligt den definition som användes i denna rapport.
Ålder
Upplevelsen av att ha en god allmän hälsa minskar med stigande ålder. För psykisk
välbefinnande är sambandet det motsatta, äldre har en bättre självskattad psykisk
hälsa jämfört med unga (Hälsa på lika villkor, 2014).
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Folkhälsoarbetet i regional och
lokal samverkan
Efter antagandet av det hälsopolitiska programmet i Jönköpings län (Landstinget,
1998) år 1998 etablerades folkhälso-/hälsoråd, brottsförebyggande råd,
välfärdsråd eller motsvarande i nästan samtliga kommuner i länet. Dåvarande
landstinget tillsatte mer personella resurser för att stödja det lokala
folkhälsoarbetet i kommunerna och öka samverkan. Flera av kommunerna tillsatte
också egna resurser för folkhälsoarbetet. I dagsläget ser organisationen för arbetet
med folkhälsa, jämlik hälsa och hållbar utveckling olika ut mellan kommunerna vad
gäller styrning, ledning, finansiering och ansvariga tjänstemän. Varje kommun har
en samverkanspart från sektion Folkhälsa vilken tillsammans med kollegor inom
sektionen och i samverkan med kommunerna erbjuder stöd utifrån kommunernas
behov.
Under arbetet med att ta fram strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län” har kommunerna varit delaktiga och haft med lokala team. I
processen har också nyckelpersoner från civilsamhället och länsaktörer. Under
processen har det pågått en dialog mellan sektionen Folkhälsa och respektive
kommun om hur de organisatoriska formerna för folkhälsoarbetet kan se ut samt
hur arbetet med att minska skillnaderna i hälsa kan integreras i ordinarie styrning
och ledning. Dialogen bidrar till att det regionala och lokala folkhälsoarbetet drar
åt samma håll samt får stöd och utbyte av varandra.
Hälso- och sjukvården i länet har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande. Primärvården har ett särskilt uppdrag att aktivt delta i det
lokala folkhälsoarbetet för att minska skillnaderna i hälsa. Det ger ökade
möjligheter för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i samverkan
med andra aktörer i närsamhället. (Budget 2016, Region Jönköpings län).

Region Jönköpings län
Nedan beskrivs den politiska organisationen, samarbetsformer med kommunerna i
Region Jönköpings län samt vilken plats folkhälsa och jämlik hälsa har i dessa.
Övergripande frågor som demokrati, omvärldsbevakning, forskning och
internationella relationer, liksom strategiska frågor och ägarfrågor gällande bolag,
stiftelser med mera är regionstyrelsens ansvar. Regionstyrelsens arbetsutskott
bereder ärenden som berör flera nämnder, till exempel jämlikhet och
övergripande folkhälsofrågor.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har folkhälsa som ett ansvarsområde. De
strategier och åtgärder som finns inom folkhälsoarbetet spänner dock över alla tre
nämnder.
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Kommunalt forum är en mötesplats och kontaktyta mellan Region Jönköpings län
och länets kommuner för dialog och samverkan samt samråd inför de beslut som
ska fattas inom regionkommunen. Det består av regionråden samt
kommunstyrelseordförande från varje kommun. Kommunalt forum arbetar med
ärenden inom så väl folkhälsa och sjukvård som regional utveckling.
Figur 3 Politisk organisation för Region Jönköpings län

Bilden illustrerar strukturen för den politiska organisationen i Region Jönköpings län.

Kommunchefsgruppen förbereder ärenden till Kommunalt Forum.
Regiondirektören leder kommunchefsgruppen där även representanter från
Högskolan i Jönköping och Länsstyrelsen finns med. Kommunchefsgruppen har
också varit delaktig i framtagandet av strategin och blir även fortsättningsvis en
viktig plats för förankring och dialog för arbetet med folkhälsa och jämlik hälsa.
På nästa sida illustreras organisationen för samverkan inom folkhälsa och sjukvård,
socialtjänst och skola. REKO-gruppen (ledningsgruppen för samverkan Region
Jönköpings län – kommun) består av hälso- och sjukvårdsdirektörer, socialchefer
och skolchefer. De bär det samlade samverkansansvaret utifrån de tre
strategigrupperna barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre. I
strategigrupperna finns ledningsfunktioner samlade och folkhälsa är prioriterat
som ett område som ska ingå i samtliga strategigrupper. Via länsdelsgrupper och
arbetsgrupper skapas förutsättningar för utveckling och spridning av framgångsrikt
arbete.
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Figur 4 Ledningssystem för samverkan inom folkhälsa och sjukvård, socialtjänst
och skola

Bilden illustrerar strukturen för länets ledningssystem för samverkan. Kommunalt forum är en
mötesplats för politiker i region och kommuner. Folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa ska
tydligt finnas med i de tre strategigrupperna barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre.

.
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Andra strategier, program och
handlingsplaner
I Jönköpings län finns många olika aktörer och initiativ som arbetar för en bättre
folkhälsa och mer jämlik hälsa. För att nå framgång i folkhälsoarbetet behövs ett
gemensamt ansvarstagande mellan offentlig sektor, ideella krafter och den
enskilda människan. Det är därför angeläget att de strategier, program och
handlingsplaner som finns i Jönköpings län kompletterar varandra, samordnas och
hittar gemensamma beröringspunkter. Den regionala strategin ”Tillsammans för
en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” kan med fördel vara en grund vid
framtagande av nya strategier, program och handlingsplaner på kommun- och
länsnivå.
Vid framtagandet av strategi och handlingsplan har hänsyn tagits till befintliga
strategier, program och handlingsplaner. I slutet av dokumentet finns en
sammanställning över merparten av dessa tillsammans med en kort
presentationstext.

Vägen till strategi och handlingsplan
På uppdrag av den politiska ledningen i Region Jönköpings län och genom
förankring i Läns-LAKO (numera Kommunalt Forum) tog sektionen Folkhälsa,
Region Jönköpings län, initiativ till en samverkansprocess mellan olika aktörer med
målet att ta fram en regional strategi med handlingsplan. Utgångspunkten har
varit Marmotrapporten, Agenda 2030, Slutbetänkandet av Kommissionen för
jämlik hälsa och tillgänglig statistik samt olika aktörers samlade kunskap och
erfarenheter. Fokus är att minska skillnaderna i hälsa och att rikta insatser och
resurser till de som behöver dem bäst.
Utmaningen att minska skillnaderna i hälsa ägs gemensamt av en rad aktörer. En
samverkansprocess initierades av Region Jönköpings län, sektionen Folkhälsa, som
bjöd in länets kommuner, civilsamhälle och berörda länsaktörer för framtagandet
av strategin. Ett tydligt syfte med processen var och är att stödja en utveckling av
det lokala arbetet parallellt med framtagandet av länsövergripande strategier.
Samverkansprocessen för framtagandet av strategi och handlingsplan inriktades
på att det är de lokala och vardagsnära behoven som är utgångspunkten för stödet
från regional och nationell nivå, inte tvärt om. Strategin med dess handlingsplan
ska vara ett stöd för det lokala arbetet för jämlik hälsa och ett bra liv, på samma
sätt som länsstrategier behöver anpassas till den nationella nivån.
Figur 5 Lokala behov som utgångspunkt
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Bilden illustrerar hur olika strategier och handlingsplaner stödjer varandra på olika nivåer i
samhället och hur de i sin tur bidrar till att vara ett stöd för den enskilda medborgaren.

Samverkansprocessen var inspirerad av genombrottsmetodiken som är ett
beprövat arbetssätt där team varvar gemensamt arbete med förbättringsarbete
på hemmaplan.
Vid kick-off-konferensen den 24 oktober 2013 visades en filmad bussresa genom
olika stadsdelar i Jönköping där skillnader i hälsa illustrerades. Parametrar för
bland annat andel utlandsfödda och andel förvärvsarbetande förändrades
markant beroende på vilka busshållplatser som passerades. Efter konferensen
samlades team från varje kommun, representanter från olika länsaktörer och
civilsamhället vid tre länsdialoger för att tillsammans arbeta fram innehållet i
strategi och handlingsplan. Parallellt med samverkansprocessen har varje aktör
som deltagit förankrat och arbetat vidare inom sin egen organisation mellan
länsdialogerna. Sektionen Folkhälsa har hållit ihop arbetet och haft kontinuerlig
dialog med de olika aktörerna på olika sätt, bland annat genom lokala träffar i
varje kommun. Efter länsdialogerna tillsattes en mindre arbetsgrupp med
kontaktpersoner som fortsatte arbeta med strategin och handlingsplanen.
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Figur 6 Samverkansprocessen illustrerad som en bussresa

Bilden visar samverkansprocessen från kick-off konferensen den 24 oktober 2013 till sista stora
samverkansmötet, länsdialog 3, våren 2014.

Revideringen av handlingsplanen för 2018-2019 har pågått under 2017. Sektionen
Folkhälsa har besökt kommunerna för dialog kring det fortsatta arbetet med att
utjämna skillnader i hälsa, förankrat förslag i ledningssystemet för samverkan, haft
avstämningar med processledare för respektive handlingsområde samt
arbetsgrupperna kopplade till dessa. Avstämningar har även skett med ansvariga
för den Regionala utvecklingsstrategin, Program för hållbar utveckling samt med
Länsstyrelsen.
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Regional strategi 2025
De mål och insatser som prioriterats i denna strategi med tillhörande
handlingsplan utgår ifrån befintligt statistiskt underlag, internationella och
nationella rekommendationer, forskning och beprövad erfarenhet. Detta har vägts
samman med det som framkommit från länsdialoger, kontaktpersonsträffar,
gruppträffar inom varje handlingsområde, kontakt med nyckelpersoner inom olika
organisationer i länet samt vid uppföljningsmöten i kommunerna.
Samverkansprocessen med att ta fram en gemensam strategi för jämlik hälsa har
inneburit att många har varit involverade vilket bidragit till ett stort engagemang.
Flera aktörer har redan påbörjat eget arbetet med att hitta bra strukturer för att
minska skillnaderna i hälsa.
Strategin vänder sig till länsövergripande och lokala aktörer samt medborgare som
kan bidra till en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Syftet med strategin:
1. Integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut.
2. Stärka samverkan och samlärande samt involvera medborgare i
folkhälsoarbetet.
3. Rikta insatser till grupper7 i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.
Den regionala strategin innehåller övergripande mål, strategiska mål och
handlingsområden samt revidering och uppföljning.

Övergripande mål till 2025
Strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin
utgångspunkt i att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi
livsvillkoren där medborgaren lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare ska ha
bästa möjliga förutsättningar att kunna påverka sitt liv och därmed sin hälsa.




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
7
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Strategiska mål och handlingsområden
De övergripande målen påverkas genom arbete med strategins tre strategiska mål
och nio handlingsområden, vilka är ömsesidigt beroende av varandra.
Handlingsområde ett till fem är grundläggande för övriga områden och utgör ett
stöd för prioritering och ledning av de handlingsområden som finns under
strategiskt mål 3. Strategiskt mål 2 ska hålla samman arbetet med strategin, skapa
innovativa mötesplatser och bidra till erfarenhetsutbyten. Samverkan och
samlärandet ska fokusera på utmaningen att de insatser som görs faktiskt gör
skillnad.
Samtliga handlingsområden och dess aktiviteter ska genomsyras av ett
rättighetsperspektiv, ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt och
insatserna som görs ska anpassas i utformning och omfattning utifrån gruppers8
olika behov.
Figur 7 Illustration av strategins mål och handlingsområden

Bilden illustrerar att vi tillsammans reser mot målen att förbättra livsvillkoren och minska
skillnaderna i hälsa för olika grupper i samhället. De blå skyltarna visar strategiskt viktiga
handlingsområden som gör det möjligt att prioritera och utveckla insatser i handlingsområde 6-9.
Mötesplatserna i handlingsområde 5 håller ihop arbetet och ska bidra till bättre samverkan och
samlärande.

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
8
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Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning
för en jämlik hälsa
Folkhälsa och jämlik hälsa ska ha en tydlig plats i regionala och lokala
ledningsstrukturer. Organisationer ska ha strukturer, verktyg och arbetssätt som
bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att minska skillnaderna i hälsa.
De beslut som tas och det arbete som görs ska genomsyras av en hög grad av
delaktighet.
De handlingsområden som finns under strategiskt mål 1 handlar om att påtagligt
förbättra processerna för hur vi använder statistik och gör analyser, ökar
medverkan från de människor som berörs av insatserna, utvecklar förmågan att
leda och prioritera hälsoekonomiskt samt omsätter förbättringsarbete och
forskning på ett systematiskt sätt.
Handlingsområden
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt
och lokalt
För att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och ett bra liv behövs bättre och
effektivare samverkan och ett samlärande mellan civilsamhället, länets
kommuner, Region Jönköpings län och andra länsaktörer. Samverkan ska också
utvecklas till att vara mer behovsstyrd utifrån att minska skillnaderna i hälsa.
Innovativa sätt att mötas för ett bättre samlärande är viktigt för att sprida goda
exempel och erfarenheter i länet. Den samverkan och det samlärande som ryms
inom strategiskt mål två ska ses som ett komplement till redan befintliga
länsövergripande forum och nätverk för samverkan. En viktig del är att hålla ihop
och följa upp arbetet och insatserna som ska genomföras under strategins
tidsperiod 2016-2025. En annan viktig del är att kontinuerligt sammanfatta vilka
behov som finns på lokal nivå och utifrån det samordna relevanta insatser som gör
skillnad.
Handlingsområde
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela
livet
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska anpassas i utformning
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och omfattning utifrån gruppers9 olika behov. Det handlar om att rätt insats
genomförs till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. För barn och unga är
barnkonventionen särskilt betydelsefull där tidig upptäckt av behov hos barn är
viktigt. För äldres livsvillkor och hälsa inriktas arbetet på hur vi tillsammans kan
skapa förutsättningar för att fler ska få vara friska och aktiva längre upp i åldrarna.
För individer i arbetsför ålder är det viktigt att få möjlighet att delta i arbetslivet
efter sin egen förmåga eller att ha en annan meningsfull sysselsättning. Det är
också viktigt att ha social och ekonomisk trygghet för att kunna försörja sig själv.
Samhällsplanering och insatser för att förbättra naturliga och bebyggda miljöer i
människors närmiljö kan bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Tillgång
till natur, parker och grönområden är viktigt för människors hälsa och
välbefinnande. En meningsfull fritid och tillgång till att kunna utöva ett aktivt
friluftliv är också viktiga delar.
Handlingsområden
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
Åldersintervall
Följande åldersintervall används i den här strategin:




Barn och unga 0-17 år
Unga vuxna 18-29 år
Äldre 65 år och uppåt

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetsparter och andra intressenter behöver och vill veta.
Förmågan att kommunicera är avgörande för att vi ska kunna nå strategiska mål
och vision.
En allt mer digitaliserad värld i ständig förändring ställer krav på en
kommunikation i ständig utveckling. Valet av innehåll, kanal och kontaktyta måste
säkerställas utifrån olika målgruppers och aktörers behov. Befintliga kanal- och
kommunikationsstrategier behöver omsättas i arbetet för en mer jämlik hälsa.

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
9
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Revidering och uppföljning
Strategin följs upp genom att följa ett antal indikatorer som ska ge återkoppling på
att insatserna bidrar till att uppfylla de övergripande målen. Indikatorerna följs
upp årligen eller så ofta som är lämpligt. Revidering av strategin görs 2025.
Handlingsplanen revideras vartannat år i dialog med regionala och lokala aktörer
och genom medborgarmedverkan. Kontinuerlig uppföljning sker inom respektive
handlingsområde via avstämningsrapporter som sedan utgör underlag för
revideringen. Handlingsområde fem, samverkan och samlärande, håller samman
det löpande arbetet inom respektive handlingsområde.
Data för att följa indikatorerna inhämtas från nationella, regionala och lokala
källor. Indikatorerna kommer brytas ned på kön, ålder och socioekonomiska
variabler för respektive kommun där så är möjligt och lämpligt.
Brist på tillförlitlig och tillgänglig data på gruppnivå har identifierats i framtagandet
av denna strategi med tillhörande handlingsplan och är därför ett angeläget
förbättrings- och utvecklingsområde. Detta medför att det under arbetets gång
kan komma att läggas till indikatorer som anses vara viktiga för att kunna följa
utvecklingen i hälsa och se om skillnaderna minskar.
Indikatorer för att följa det övergripande målet, ”Livsvillkoren har förbättras för
alla invånare i Jönköpings län”, är:









Andel elever i skolår 9 som är behöriga till gymnasiet
Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år
Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år
Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år
Andel långtidssjukskrivna av befolkningen 16-64 år
Andel invånare 0-19 år i socioekonomiskt utsatta familjer
Anmälda våldsbrott
Andel ekonomiskt utsatta äldre

Indikatorer för att följa det övergripande målet, ”Skillnaderna i hälsa har minskat
mellan olika grupper10”, är:





Återstående medellivslängd vid födseln
Självskattat allmänt hälsotillstånd
Andel som röker
Andel med riskbruk av alkohol

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
10
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Andel ungdomar som intensivkonsumerar alkohol
Andel med övervikt och fetma
Andel med psykisk ohälsa

Det övergripande målet ”Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva
främja sin hälsa” följs upp via en särskild redovisning av genomförda aktiviteter i
samband med revideringen av handlingsplanen.
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Andra strategier, program och
planer som bidrar till arbetet för
jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län
Det finns flera initiativ, internationella, nationella och regionala strategier som
bidrar till arbetet för en förbättrad och jämlik hälsa i Jönköpings län. Till dessa hör
bland annat:

Internationella och nationella
Gör jämlikt- gör skillnad
Landsting, regioner och 20 kommuner har arbetat tillsammans med SKL i Samling
för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa under 2011 - 2013. Arbetet
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den
sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.
http://www.skl.se/download/18.60cfc024148311288823355/1409646611579/SKL
+Rapport+G%C3%B6r+j%C3%A4mlikt++g%C3%B6r+skillnad%21+fullversion+2013.pdf
WHO: s rapport ”Closing the Gap in a generation” av Sir Michael Marmot
WHO såg de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla och ville ta en bred
ansats för att komma tillrätta med dem. En kommission tillsattes som leddes av
Marmot. Kommissionens rapport är ett av de viktigaste dokument som skrivits på
hälsoområdet under de senaste decennierna. I vissa delar av världen ökar
medellivslängden och folkhälsan blir bättre medan den stagnerar i andra.
Också inom länderna finns mycket stora hälsoklyftor som är nära förbundna med
sociala förhållanden – hälsans sociala bestämningsfaktorer.
”Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation- Jämlikhet i hälsa genom
påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna”
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_swe.pdf?ua=1
(sammanfattning av rapporten på svenska)
WHO, policy och strategi Health 2020
Europaregionen inom WHO har tagit fram en policy och strategi som utgör
Europas ramverk för hälsa och välmående. Det övergripande målet är att förbättra
hälsan för alla och att minska ojämlikhet i hälsa.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020Long.pdf?ua=1
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”Report on health inequalities in the EU”
Rapporten redogör för EU-kommissionens åtgärder och genomförande för att
minska olikheterna i hälsa i EU.
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_s
wd_2013_328_en.pdf
Malmökommissionen
Våren 2011 tillsattes en politiskt oberoende grupp med mål att ta fram strategier
för att minska skillnader i hälsa hos Malmös invånare. Gruppen fick namnet
Malmökommissionen. Uppdraget är att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur
Malmöbornas hälsa ska kunna förbättras långsiktigt. Rapporterna ligger till grund
för politiska beslut i regionen. http://malmo.se/kommission

Regionala
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping » 2025, fastställdes av
Regionstyrelsen den 20 juni 2013. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för regionens, det vill säga Jönköpings läns, samlade utvecklings- och
tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att Region Jönköping ska bli en
framgångsrik och växande region till år 2025.
Det regionala utvecklingsarbetet och de resurser som satsas från regionen, staten
och EU ska vägledas av prioriteringarna i RUS. Hänsyn ska tas till alla
hållbarhetsdimensioner för en god livsmiljö, ökad jämställdhet, jämlikhet och
mångfald.
Alla utvecklingsinsatser ska bidra till att förbättra möjligheterna för länets
invånare att leva av, d.v.s. näringslivstillväxt och fler sysselsatta, och att leva i,
d.v.s. inkludering och livsmiljö.
http://www.rjl.se/Om-regionen/om-organisationen/Region-Jonkopings-lansuppdrag/RUS-regional-utvecklingsstrategi/
På väg mot jämställdhet. Strategi för jämställdhetsintegrering i Jönköpings län
2014-2018
Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella
jämställdhetspolitik.
Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Strategin anger en riktning och utgör ett stöd för
länets arbete mot jämställdhet. I strategin berörs folkhälsa särskilt i
fokusområdena Mäns våld mot kvinnor samt Jämställd hälsa. Strategin är
framtagen av Länsstyrelsen inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län;
ett samverkansråd med syfte att vara samordnande och pådrivande i länets
jämställdhetsarbete. Rådet leds av landshövdingen och rådets ledamöter
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representerar myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer.
http://lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/
Handikappolitiskt program Landstinget i Jönköpings län
Det handikappolitiska programmet ska se till att landstinget blir ett föredöme i
arbetet med att underlätta livsvillkoren för människor med olika former av
funktionsnedsättning. Helhetssyn och samordning är viktiga utgångspunkter, men
det handlar också om attityder, förhållningssätt och bemötande.
http://plus.rjl.se/box_files/box38734/handikappolitiskt_program_2003.pdf
Program för hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar miljöutveckling som är
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum, agerar klimatsmart och
har ett klokt resurstänkande. Det ger bra förutsättningar för en sund livsmiljö och
ett bra liv i ett attraktivt län. Regionens löfte till länsinvånarna är att arbeta för en
utveckling som är hälsofrämjande och att minimera påverkan på miljön.
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Miljo-och-hallbar-utveckling/
Regional kulturplan 2015-2016
Under 2014 formuleras den regionala kulturplanen 2015-2017 för Jönköpings län.
Den regionala kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument för vad det
regionala konst- och kulturlivet ska ha för inriktning de kommande tre åren. Den
regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i
länet och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur-i-lanet/Regional-kulturplan/

Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-2018
Inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har ett stort antal aktörer
tagit fram ett gemensamt underlag för samverkan mot våld i nära relationer.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och förebygga våldet.
Fokusgruppen våld i nära relationer, underställd Jämställdhetsrådet, kommer att
vara ansvarig för genomförandet och uppföljningen av planen.
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2014/Pages/samverkan-motvald-i-nara-relationer-i-jonkopings-lan-2014-2018.aspx
Insikt/Utsikt
Visionen för Insikt/Utsikt är att Jönköpings län ska vara fritt från skador av alkohol
och tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och beroende av
läkemedel. Arbetet med Insikt/Utsikt i Jönköpings län grundar sig på de nationella
handlingsplaner som finns på alkohol- och drogområdet. Insikt/Utsikt är ett
samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, länets kommuner
samt en mängd andra aktörer och frivilligorganisationer.
http://insiktutsikt.nu/wp-content/uploads/2010/04/Handlingsplan-Insiktutsikt.pdf
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Hela kedjan till företaget
En förstudie vars syfte är att kartlägga behov hos målgruppen, arbetslösa kvinnor
och män 16-64 år, och arbetsgivare. Förstudien skall förbereda för att rusta hela
kedjan: målgruppen, myndigheter och arbetsgivare. Resultatet skall på lång sikt
medföra att arbetslösa får arbete och blir självförsörjande.
http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Smaland-ochOarna/Hela-kedjan-till-foretaget/
Verksamhetsplan 2015 – Samordningsförbunden i länet
Inom länet finns tre förbund för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Varje förbund är bildat av Landstinget i Jönköpings län,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna inom förbundets
område.
- Höglandets Samordningsförbund omfattar kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö,
Sävsjö, Tranås och Vetlanda.
- Finnvedens Samordningsförbund omfattar kommunerna Gislaved, Gnosjö och
Värnamo.
- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden omfattar kommunerna Habo,
Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.
www.finsamjonkopingslan.se
Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015 – 2020
En integrationsstrategi finns framtagen av länsstyrelsen. I samband med detta
bildades ett Integrationsråd i Jönköpings år 2013 som består av 28 ledamöter från
myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer. Rådet leds av
Landshövdingen. Syftet med rådet är att det ska främja en samsyn samt öka
samverkan och delaktighet kring integrationsarbetet genom att skapa en arena för
att lyfta integrationsfrågorna, i Jönköpings län. Rådet ska vara pådrivande för ett
effektivare integrationsarbete i länet, verka för att de nuvarande och kommande
nationella integrationsmålen får genomslag i länet samt integrera ett
mångkulturellt perspektiv i respektive verksamheter.
http://lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/201
5/2015-22-Integrationsstrategi-2015-2020.pdf
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
Regelbok för vårdval i Jönköpings län har tagits fram på uppdrag av
landstingsfullmäktige. Den anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva
primärvård i Jönköpings län. Regelboken beskriver även vårdenheternas uppdrag
utifrån Landstingets modell och mål för primärvården.
http://plus.lj.se/info_files/infosida38390/primarvard_inom_vardval_i_jonkopings_
lan_2014.pdf
Hälsopolitiskt program för Jönköpings län
Region Jönköpings län har en ansvarsfull roll i att länets befolkning ska ha
förutsättningar för en så god och jämlik hälsa som möjligt, fysiskt, psykiskt och
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socialt. Vi samarbetar med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv
och andra organisationer.
År 1998 antogs ett hälsopolitiskt program av Läns-LAKO (landstings- och
kommunpolitiskt samverkansorgan) som visade på olika vägar att nå de
övergripande målen för jämlikhet i hälsa. En 0-vision formulerades:
- Alla medborgare skall tillförsäkras möjligheter till ett gott och aktivt liv på lika
villkor.
- Ingen skall dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade
kunnat undvikas.
- För kommande generationer skall hälsoarbetet ges en långsiktig och hållbar
utveckling.
Programet betonar följande inriktning för ett aktivt folkhälsoarbete i Jönköpings
län:
1. Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer inom
folkhälsoarbetet
2. Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
3. Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker
4. Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom
folkhälsoområdet
5. Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en
långsiktig hållbar utveckling
6. Ta till vara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt folkhälsoarbete
Ett av målen i programmet inriktas på att varje kommun ska ha ett lokalt hälsoråd
eller liknande med representanter från olika förvaltningar inom kommunen, andra
offentliga organ, hälso- och sjukvården, tandvården, förenings- och näringslivet,
företagshälsovård m fl. Det lokala hälsorådet skall ha ett samordningsansvar för
att folkhälsofrågorna beaktas i all verksamhet och en lokal hälsoplanerare ska
finnas knuten till varje råd.
http://plus.lj.se/info_files/infosida31886/halsopolitiskt_program.pdf
Nationella barnhälsovårdsprogrammet
En undersökning av Svensk Barnhälsovård 2011 visade att det förelåg stora
skillnader i den svenska barnhälsovården, såsom varierat antal läkarbesök, olika
metoder och olika remisskriterier. Dessutom framkom att det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet fick stå tillbaka. Pågående forskning visade att
barnhälsovårdens universella program nådde de flesta, men att barn med ökade
behov inte fick kompensatoriska insatser (Wallby 2012). Det nya nationella
barnhälsovårdsprogrammet skiljer sig från det gamla genom tydligt beskrivna
universella insatser tillsammans med program för riktade insatser till alla vid
behov. Viktiga perspektiv lyfts fram utifrån barnet och dess familj såsom barnets
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hälsa, utveckling och livsvillkor, barnkonventionen, etik, jämlikhet, genus samt
förändringar i samhällsutvecklingen.
Socialstyrelsens vägledning (2014) anger ramar för barnhälsovården medan den
webbaserade Rikshandboken i barnhälsovård ger konkreta råd för arbetets
utförande.
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Oversikt/Programforklaring/
Handlingsplan för sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga vuxna i
Jönköpings län
Arbetet med att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
samt oönskade graviditeter är brett förankrat i flera specialiteter i hälso- och
sjukvården. Arbetet i Region Jönköpings län utgår från länets handlingsplan för
sexuell hälsa.
http://plus.lj.se/info_files/infosida32006/handlingsplan_for_sexuell_halsa_besluta
d.pdf
Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål 2016-2020
Åtgärdsprogrammet håller på att tas fram och samordnas av Länsstyrelsen. Det
omfattar miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker
strålmiljö och Skyddande ozonskikt.
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2015/Pages/2
015-37.aspx
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Bilaga 1 Hälsotal utifrån
födelseland, sysselsättning och
utbildning
Hälsotal i procent utifrån födelseland (Sverige, övriga Europa och övriga världen)
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Hälsotal i procent utifrån sysselsättning (arbetar,
arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd och sjukskriven/sjukersättning)

Hälsotal i procent utifrån utbildningsnivå (universitet/högskola, gymnasiet och
grundskola)
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Bilaga 2 Hälsotal fördelat per kommun, länet och riket
Rikets/länets
genomsnitt
Andel (%) barn som finns i ekonomiskt
utsatta hushåll, 2010 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en
gång i månaden eller oftare, 2011 (länet)
Andel (%) behöriga till gymnasiet,
2010/2011 (riket)
Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012
(länet)
Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012
(länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv, 2011
(länet)
Tonårsaborter (-19 år), antal per
1 000 kvinnor, 2011 (länet)
Andel (%) 4-åringar med övervikt och
fetma, 2009-2011 (länet)
Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva
minst 30 min per dag, 2008-2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som äter
frukost varje vardag, 2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som
intensivkonsumerar alkohol några gånger
per år eller oftare, 2011 (länet)
Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol,
2008-2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som röker,
2011 (länet)
Andel (%) rökare bland gravida, 20052009 (riket)
Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra
eller mycket bra, 2011 (länet)
Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra
allmänt hälsotillstånd, 2007-2010 (länet)
Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011
(länet)

Aneby

Eksjö Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vetlanda

Gislaved

Gnosjö Vaggeryd Värnamo

Habo

Mullsjö Jönköping

10,1

10,2

8,0

12,5

12,6

12,9

9,1

10,7

10,2

10,2

8,0

5,4

5,7

10,4

7,3

1,8

5,0

5,9

5,3

7,5

7,6

6,1

2,7

7,0

4,7

6,0

11,3

9,7

87,7

88,2

92,0

86,1

80,0

83,0

86,3

84,8

80,5

79,7

89,6

84,7

94,5

86,1

32,9

37,9

40,1

34,7

33,7

39

34,7

33,6

30,8

29,3

25,9

29,9

41,2

32,2

22,2

24,5

24,1

25,4

23,4

25,6

22,1

21,0

20,1

20,1

20,0

16,5

24,2

22,2

900

1015

787

1025

857

1115

650

780

876

650

663

454

725

1006

13,4

16,9

12,3

9,5

10,1

18,3

9,1

9,4

11,7

20,7

13,3

2,6

7,7

16,2

14,1

20,5

12,7

11,8

14,3

13,6

18,1

16,7

16,6

11,3

13,8

14,0

16,6

13,2

66,0

64,0

64,0

59,0

63,0

69,0

67,0

63,0

69,0

66,0

62,0

66,0

65,0

65,0

66,1

78,4

79,9

67,0

70,7

65,0

67,1

61,8

60,2

58,0

65,9

60,0

71,4

65,5

17,2

7,1

20,3

24,8

22,9

12,2

14,9

17,6

14,0

14,5

16,1

7,1

16,7

19,1

8

8

11

11

8

13

10

11

12

11

7

9

9

12

13,3

9,1

6,3

24,0

9,4

9,5

7,4

10,5

11,5

16,2

11,2

6,0

21,5

16,5

6,8

9,9

8,7

8,7

6,8

10,7

5,9

11,6

10,3

8,2

8,1

6,6

10,5

5,7

88,8

94,6

89,5

84,8

88,4

85,1

91,0

84,6

84,2

88,9

92,3

90,5

84,8

89,2

72

73,0

71,0

69,0

73,0

71,0

72,0

71,0

78,0

73,0

74,0

74,0

75,0

72,0

36,2

49,0

48,0

32,0

31,5

38,0

31,4

37,5

26,3

25,5

37,4

33,8

41,0

37,1
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Handlingsplan 2018-2019 till strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, RJL
2017/3229
Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå de strategiska
och övergripande målen i strategin. Nuvarande aktiviteter ska genomföras under år 20182019. Under 2019 revideras handlingsplanen inför kommande tvåårsperiod i dialog med
regionala och lokala aktörer och genom medborgarmedverkan.
Målet med handlingsplan 2018-2019 är att tillsammans komma igång med nya och förstärka
befintliga aktiviteter samt bygga upp bra grundstrukturer för att nå minskade skillnader i
hälsa. Flera av de aktiviteter som finns under handlingsområde ett till fem kommer att göra
det möjligt, och är i många fall en förutsättning för att kunna genomföra bättre
behovsinriktade prioriteringar för handlingsområde sex till nio under nästa planperiod.
Handlingsplanen är uppdelad efter de nio handlingsområdena där vart och ett har en kort
bakgrund till varför handlingsområdet är valt, syfte och mål. Sedan följer en tabell med
aktiviteter, mått, tidsplan och vem som bär huvudansvaret för aktiviteten.
Övergripande mål till 2025
Strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin utgångspunkt i
att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi livsvillkoren där medborgaren
lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna
påverka sitt liv och därmed sin hälsa.




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategiska mål och handlingsområden
De övergripande målen påverkas genom arbete med strategins tre strategiska mål och nio
handlingsområden, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. Handlingsområde ett till fem
är grundläggande för övriga områden och utgör ett stöd för prioritering och ledning av de
handlingsområden som finns under strategiskt mål 3. Strategiskt mål 2 ska hålla samman
arbetet med strategin, skapa innovativa mötesplatser och bidra till erfarenhetsutbyten.
Samverkan och samlärandet ska fokusera på utmaningen att de insatser som görs faktiskt
gör skillnad.
Samtliga handlingsområden och dess aktiviteter ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv,
ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt och insatserna som görs ska anpassas i
utformning och omfattning utifrån gruppers olika behov. Det är också viktigt att ta med de
personer som aktiviteten är till för i planeringen. Det vill säga vi måste lyssna på brukare,
patienter och medborgare för att dels skapa delaktighet dels skapa de bästa insatserna.

Figur 8 Illustration för ingående handlingsområden

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en
jämlik hälsa
Handlingsområden
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälso- och samhällsekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och
lokalt
Handlingsområde
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Handlingsområden
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och
ledning för en jämlik hälsa
Handlingsområde 1: Statistik och analys
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs kunskap om
hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i befolkningen. Vidare behövs
kunskap om befolkningens sammansättning på länsnivå, kommun- och kommundelsnivå.
Syftet med handlingsområdet är att skapa och upprätthålla en bra struktur för samverkan
kring statistik, analys och undersökningar i Jönköpings län. Resultat och publikationer ska
finnas lättillgängliga för beslutsfattare och medarbetare inom Region Jönköpings län, länets
kommuner, länsövergripande organisationer samt för länsbor.
Mål




Högre kompetens och större användande av Supercrossdatabasen
Fler kunskapsunderlag som beskriver skillnader i hälsa mellan olika grupper i
samhället
Högre användarvänlighet på webbsidan ”Hur går det?” på utveckling.rjl.se

Tabell 1 Aktiviteter statistik och analys
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Anordna grund- respektive
vidareutbildningar i Supercrossverktyget

Antal genomförda
utbildningar

Samordningsansvarig: Regional
utveckling, Region Jönköpings
län

Antal personer och antal
kommuner som deltagit i
utbildningarna

Ta fram kunskapsunderlag kring
hälsoläget i länet med fokus på jämlik
hälsa, genom analyser på befintliga
datamaterial och presentera resultat i
lämpligt format.

Antal framtagna
kunskapsunderlag

Utveckling och kvalitetssäkring av
processen för utdata och
sammanställning av resultat från
webbstöd för hälsosamtal inom
barnhälsovården, skolan och
primärvården.

Funktion för relevant
utdata finns på plats och
fungerar
tillfredsställande inom
barnhälsovården,
skolhälsovården och

Samverkansparter: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län,
länets kommuner
Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Futurum, Region Jönköpings län,
Försäkringskassan
Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa och Futurum,
Region Jönköpings län
Samverkansparter:
IT-centrum, Region Jönköpings
län

primärvården.
Kartläggning av vilka
enkätundersökningar som genomförs
bland invånarna i Jönköpings län. Genom
detta undersöks möjligheterna till ökad
samordning, samt större spridning och
användning av resultaten.

Genomförd kartläggning

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings Län

Utveckla användarvänligheten av Hur
går det? på www.rjl.utveckling.se genom
att ta fram dynamiska diagram.
Omfattningen av statistik, resultat och
rapporter ska öka på webbplatsen.

Funktionen med
dynamiska diagram finns
på plats.

Samordningsansvarig:
Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län

Omfattningen av
tillgänglig statistik,
resultat och rapporter är
tillfredsställande och
aktuell.

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa, Regional
Utveckling och IT-centrum,
Region Jönköpings län

Samverkansparter:
Länets kommuner och
Länsstyrelsen

Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
Bakgrund och syfte
Medborgarmedverkan handlar ytterst om demokrati och människors möjligheter att vara
medbeslutande kring sitt eget liv. Att kunna påverka tillvaron, att ha makt över sin vardag
och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan. För att uppnå en mer
jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra
sin röst hörd i samhället. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och de man
är till för, är ofta effektivare och leder till större delaktighet och nöjdhet.
Syftet med handlingsområdet är att öka kunskapen om vinster med att göra medborgare
delaktiga kring beslut utifrån dennes kunskaper och erfarenheter, samt arbeta utifrån
medborgarmedverkan som metod.
Mål



Personal i offentlig verksamhet har kompetens kring metoder för
medborgarmedverkan
Fler utvecklings- och förbättringsarbeten tar hänsyn till medborgares erfarenheter

Tabell 2 Aktiviteter medborgarmedverkan
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom
området medborgarmedverkan.

Deltagande i nätverket

Samordningsansvarig:
Nuvarande arbetsgrupp för
medborgarmedverkan (Sektion
Folkhälsa, Qulturum, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län)

Genomförda
nätverksträffar

Sprida kännedom om webbsida Stöd för
medborgarmedverkan för att
underlätta utvecklings- och
förbättringsarbete som inkluderar
länsbor.

Användare av hemsida,
antal genomförda
aktiviteter för spridning.

Ta fram webbutbildningar till olika
målgrupper, i form av korta filmer, för
att sprida kunskap vad medborgarmedverkan innebär.

Framtagna utbildningar
för aktuella målgrupper

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling Region
Jönköpings län

Genomföra ett närområdesprogram
som drivs av nyckelpersoner i
bostadsområden som har sociala
utmaningar. Metodik och stöd från
Institute for Healthcare Improvement.

Uppföljning via
medverkande team från
respektive närområde.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samverkanspart:
Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län

Samverkansparter:
Institute for Healthcare
Improvement, Qulturum, länets
kommuner, civilsamhället

Ta tillvara pågående utvecklingsarbete
med hälsoguider.
Arrangera ett veckoprogram av
hälsofrämjande kulturaktiviteter i
samverkan med ungdomsorganisationen Up With People.
Aktiviteter utifrån behov i närområden
med sociala utmaningar samt resultat
från Folkhälsoenkät UNG.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling, Region
Jönköpings län

Uppföljning av
genomförda aktiviteter.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, medverkande
kommuner och Svenska kyrkan.
Samverkansparter:
Aktörer i aktuella närområden
samt kulturutövare i länet.

Handlingsområde 3: Hälso- och samhällsekonomi
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot social hållbarhet och en jämlik hälsa behövs kunskap om vad
ojämlikhet och utanförskap kostar, både ekonomiskt och i mänskligt lidande. Vidare behövs
kunskap om hur man gör hälsoekonomiska beräkningar som visar på olika insatsers
kostnadseffektivitet.
Syftet med handlingsområdet är att öka och omsätta kunskapen om värdet av tidiga sociala
insatser och hälsoekonomiska utvärderingar bland beslutsfattare och medarbetare.
Mål




Fler beslutsfattare och medarbetare bidrar till en socialt hållbar och kostnadseffektiv
utveckling genom ökad kunskap om social hållbarhet och tidiga sociala investeringar
och dess effekter, med stöd av ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och
utbyte.
Fler ekonomer och verksamhetsföreträdare gör gemensamma hälsoekonomiska
utvärderingar och utvecklar olika investerings- och finansieringsmodeller, såsom

sociala utfallskontrakt genom ett tvärsektoriellt samarbete.
Tabell 3 Aktiviteter hälso- och samhällsekonomi
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Strategiska dialogseminarier kring sociala
investeringar och dess effekter genomförs
i politiska forum.

Antal genomförda
seminarier i politiska
forum

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom området
sociala- och hälsoekonomiska
utvärderingsmodeller.

Genomförda
seminarier/nätverksträffar

Samordningsansvarig:
Jönköping International Business
School, Jönköping University,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Påvisa de hälsoekonomiska vinsterna med
tidiga insatser i samverkan för barn och
ungas hälsa.

Antal genomförda
beräkningar och analyser.

Genomförda
analyser/utvärderingar
utifrån behov i nätverket.

Samordningsansvariga:
Folkhälsa och sjukvård, Kommunal
utveckling, Futurum, Region
Jönköpings län
Samverkansparter: Huvudmän för
länets verksamheter för barn och
unga som drivs i samverkan, CHAP Barnhälsa och föräldraskap
(Uppsala Universitet)

Öka kunskapen och omsättningen av
framgångsrika lokala och nationella
exempel på investeringsmodeller, såsom
sociala utfallskontrakt.

Antal sociala
utfallskontrakt
framtagna/etablerade på
länsnivå
Uppföljning av värdet och
effekter av dessa

Samordningsansvarig: Sektionen
Folkhälsa och Jönköping University
Samverkansparter: Kommunal
utveckling, den privata samt ideella
sektorn

Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning
Bakgrund och syfte
Det finns goda förutsättningar att ta tillvara länets samlade resurser inom forskning,
utveckling och förbättringsarbete. De behöver synliggöras och kopplas ihop på ett strategiskt
sätt i arbetet för en jämlik hälsa. I Jönköpings län finns lång erfarenhet av att omsätta
kvalitets- och förbättringsarbete. Futurum, Kommunal utveckling, Qulturum och sektionen
Folkhälsa utgör tillsammans med Jönköping Academy en stabil grund för detta. Jönköping
Academy samägs av Region Jönköpings län, kommunerna och Högskolan i Jönköping.
Olika angreppssätt inom förbättringskunskapen behöver samlas och användas. Två av dessa
är genombrottsmetodiken och coaching-modellen som går ut på att utveckla verksamheter
och arbetssätt. Ett annat sätt att möta samhällets behov är sociala innovationer vilket
innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Ofta
handlar det om att skapa förutsättningar för ”co-production” som ägs och sprids genom
medborgarna själva.
Det är angeläget att kommunicera goda exempel på forskning inom folkhälsoområdet för
allmänhet och profession. Nätverk för spridning av forskningsresultat finns inom flera
områden. Inom hälso- och sjukvården finns behov av mer integrerade samverkansmodeller
på närområdesnivå som utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och minskade skillnader i
hälsa.
Syftet med handlingsområdet är att systematiskt omsätta forskningsresultat i praktiskt
förbättringsarbete för att minska gapet mellan vad vi vet och vad vi gör.
Mål



Stärkt forskning, förbättringsarbete och utveckling i länet kring barn och ungas hälsa.
Ökat antalet förbättringsarbeten i prioriterade insatsområden som utvärderas eller
följs av forskning.

Tabell 4 Aktiviteter förbättringsarbete och forskning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla en modell för hur länets
stödresurser inom forskning, utveckling
och förbättringsarbete tas tillvara inom
området barn- och unga med fokus på
registerdata, och riktade insatser i
verksamheter för barn- och unga som
drivs i samverkan.

Uppföljning av
samordnade
insatser.

Samordningsansvarig:
Futurum

Integrera utvärdering och forskning i
genombrottsprojekt som är knutna till
handlingsplanen.

Antal projekt som
är utvärderade.

Samordningsansvarig: Qulturum, Futurum,
Region Jönköpings län, Jönköping Academy

Kommunicera och initiera fortsatt

Uppföljning av

Samordningsansvarig: Sektion folkhälsa

Samverkansparter:
Kommunal utveckling, Sektion Folkhälsa,
Qulturum, Region Jönköpings län

forskning inom områdena
funktionsnedsättning samt
hälsolitteracitet i samverkan med CHILDgruppen, Jönköping University.

genomförd
forskning.

Region Jönköpings län, CHILD gruppen
Jönköping University
Samverkansparter:
Futurum och Jönköping Academy och
andra berörda aktörer

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande
regionalt och lokalt
Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande
Bakgrund och syfte
En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och behovsinriktad
samverkan mellan regionaktörer som länsstyrelsen, kommunal utveckling, lokala aktörer,
myndigheter, idéburen sektor och civilsamhället.
Genom en kombination av ett gemensamt nätverk för social hållbarhet, ett teambaserat
stöd utifrån lokala behov och tydliga uppdrag för stöd till länets kommuner kan samverkan
mellan lokal och regional nivå bli mer systematisk och behovsriktat. I länet pågår även
insatser för ökad samverkan utifrån Agenda 2030, vilket är en viktig utgångspunkt för
samverkan.
Region Jönköpings län samverkar med olika aktörer på både lokal och regional nivå utifrån
projektdirektivet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård som fokuserar på hur
invånaren kan få bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa, i kombination med en nära
och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Aktiviteterna i detta handlingsområde fokuserar på att tydliggöra formerna för en
behovsstyrd samverkan utifrån målet jämlik hälsa. De uppmuntrar även till att pröva nya
former av mötesplatser och forum för samlärande så att goda erfarenheter får bättre
spridning i länet.
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Skapa behovsstyrda mötesplatser för samlärande och erfarenhetsutbyte i samverkan
med andra regionala aktörer skapas.
Skapa gemensamma hållplatser för uppföljning och samlärande i genomförandet av
strategin och handlingsplanen.
Förbättrad spridning av goda exempel och erfarenheter med koppling till strategi och
handlingsplan.

Tabell 5 Aktiviteter samverkan och samlärande
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa en länsgemensam mötesplats för
lärande och kunskapsutbyte inom området
social hållbarhet.

Rutin etablerad

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Systematiskt stötta kommuner och andra
aktörer, till exempel genom teambaserat
stöd i specifika satsningar, och
lärandeseminarier utifrån gemensamma
behov med flera deltagande team.

Antal teambaserade insatser

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Fortsatt samverkan med samhällsaktörer
för utveckling och spridning av invånarstöd
inom Hälsa för livet.

Enligt projektplan

Antal planerade/genomförda
lärandeseminarier

Prioritering av tjänster och samhällsstöd
inom pågående arbete för Meny till
invånare, hälsocafé och Flippen.

Samverkansparter:
Länets kommuner, Qulturum
Region Jönköpings län, andra
berörda aktörer
Samordningsansvarig:
Projektansvariga för Hälsa
för livet, Region Jönköpings
län
Samverkansparter
Länets primärvård,
patientföreningar,
civilsamhälle, länets
kommuner, Qulturum samt
andra berörda
samverkansparter.

Fortsatt utveckling av
hälsokommunikatörernas stöd för
nyanländas hälsa och integration i
samverkan med länets kommuner och
Länsstyrelsen.

Modell för samverkan
framtagen och förankrad.

Vidareutveckla framtagen webbstruktur
för uppföljning av handlingsplanen, samt
spridning av goda exempel och
erfarenheter på www rjl.utveckling.se

Struktur på plats

Skapa mötesrutiner för avstämning av
insatserna i handlingsplanen, med
arbetsgrupperna och
samordningsansvariga för
handlingsområdena.

Rutiner etablerade, kända och
följs

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Länets kommuner,
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Besökare på sidor

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom
hela livet
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Bakgrund och syfte
Hälsosituationen för svenska barn och unga är i flera avseenden de bästa i världen samtidigt
finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de
mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa.
Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att
kunna tillgodose alla barns behov såväl fysiskt, psykiskt och socialt som existentiellt. Bästa
möjliga arbetssätt som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos barn och unga ska användas.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade utifrån framtagna riktlinjer
och mål i den regionala ledningsstrukturen för barn och unga, Strategigrupp barn och unga,
och har barnkonventionen som grund.
Nationellt och regionalt utvecklas gemensamma kommunikationsinsatser som ska
underlätta för barn och unga att få stöd för psykisk hälsa. Invånarstöd inom exempelvis ehälsa, UMO och 1177 Vårdguiden behöver integreras i de aktiviteter där det är relevant.
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Vidareutveckla system och metoder för tidig upptäckt och tidig insatser.
Kvalitetssäkring av ett systematiskt arbetssätt för hälsosamtal inom barnhälsovård
och skola utifrån såväl individ som gruppnivå
Förbättrad tillgänglighet för stöd för unga och unga vuxnas hälsa.

Tabell 6 Aktiviteter barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Översätta materialet för hälsosamtal till
flera språk.

Översättningar gjorda

Samordningsansvarig:
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Vidareutveckla det systematiska
hälsoarbetet i skolan med utgångspunkt
från aggregerade resultat från hälsosamtal
och metodstöd på gruppnivå.

Andel skolor som omsätter
resultat i riktade och generella
insatser.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Futurum,
Region Jönköpings län

Samverkan för spridning av
evidensbaserat universellt föräldrastöd.

Uppföljning av genomförda
föräldrastödsprogram.

Samverkansparter:
Berörda instanser inom
skolans verksamhet
Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa,
Barnhälsovårdens
utvecklingsteam, Region
Jönköpings län, länets
kommuner
Öka användningen av utvärderade
metoder för förbättrad psykisk hälsa hos
unga genom utbildning till skolpersonal
och elever oavsett kön och könsidentitet.

Genomförda utbildningar och
genomförda grupper i länet.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av familjecentralerna i länet.

Uppföljning av familjecentraler
som sammanställer en årlig
verksamhetsberättelse enligt
gemensam mall.

Samverkanspart:
Länets utbildnings-, kulturoch fritidsförvaltningar samt
barn- och ungdomshälsan

Årlig sammanställning av
verksamhetsrapporter.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av ungdomsmottagningarna i länet.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens
utvecklingsteam, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län.
Samverkansparter:
ledningsgrupperna för
familjecentralerna i respektive
kommun

Uppföljning av
ungdomsmottagningar enligt
gemensam mall för
kvalitetsindikatorer.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling

Pilotprojekt ungdomsmottagning online.
En virtuell mottagning med flera
professioner, andrologisk och sexologisk
kompetens som ungdomar oavsett
bostadsort, kön, könsidentitet och
bakgrund ska ha tillgång till.

Uppföljning enligt projektplan.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling,
projektgruppen

Läs tillsammans, översätts till flera språk,
folder inom projekt Språklust som vänder
sig till barn och föräldrar vid 10månadersbesöket i barnhälsovården.

Uppföljning med föräldrar,
bibliotekarier och
barnhälsovårdens sjuksköterskor.

Samverkansparter:
Huvudmännen för länets
ungdomsmottagningar

Samverkansparter:
Kommunikationsavdelningen,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län, huvudmännen
för länets
ungdomsmottagningar.
Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum

Barn som remitteras till logoped får recept
med tillhörande boklista.

Uppföljning föräldrar, logopeder
och bibliotekarier.

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum

Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
Bakgrund och syfte
Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. Arbetsgivarnas krav på
såväl utbildning som erfarenhet ökar, vilket tenderar att försvåra för vissa grupper att
komma in på, eller återgå till, arbetsmarknaden. Därför måste olika aktörer samverka och
samordna insatser för att kunna möta individens olika behov. Utifrån arbetsgivares
perspektiv finns behov av stöd, stärkt samarbete och samordning för att underlätta
anställning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda,
lågutbildade, långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta och unga som hoppar av skolan i förtid
är några av målgrupperna. Det finns särskild anledning att skapa och sprida
försörjningsinriktade insatser för nyanlända invånare med anledning av de senaste årens
ökade flyktingmottagande. Den grupp som många gånger står längst från arbetsmarknaden
är de nyanlända kvinnorna.
En utveckling av arbetssätt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap pågår i
länet. Det kan ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden nya förutsättningar till
sysselsättning samt möjligheter att pröva sina idéer. Samhällsentreprenörskap ökar
medborgares förutsättningar att ta egna samhällsnyttiga initiativ vilket ökar känslan av
delaktighet.
För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet, krävs
insatser som främjar livslångt lärande, självförsörjning och meningsfull sysselsättning1.
Syftet med handlingsområdet är att samverkan mellan olika verksamheter ska möjliggöra för
flera individer att delta i arbetslivet och få möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Sysselsättning omfattar i detta dokument anställning, eget företagande, studier, arbetsmarknadspolitiska
insatser, daglig verksamhet och ideellt arbete.
1
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Ett mer tillgängligt arbetsliv för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden.
Fungerande samarbete mellan myndigheter, Region Jönköpings län, kommuner och
privata arbetsgivare för att underlätta egenförsörjning och meningsfull
sysselsättning.
Spridning av bra arbetssätt och modeller som stödjer egenmakt och hälsa.

Tabell 7 Aktiviteter försörjning och sysselsättning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla och sprida långsiktiga
finansieringsmodeller för
gemensamma insatser till invånare
som idag står långt från
arbetsmarknaden. Ta tillvara pågående
arbete med Idéburet Offentligt
Partnerskap, samhällsentreprenörskap
och sociala innovationer.

Uppföljning av beslutade
finansieringsmodeller.

Regional utveckling och
Coompanion Jönköpings län.

Kvalitetssäkra arbetet gemensamma
mätningar utifrån
programtrohetsskalan i länets SE/IPSverksamheter.

Genomförda mätningar i
länet.

Kommunal utveckling är
samordningsansvarig.

Uppföljning av antal individer
som påbörjat anställning eller
studier med hjälp av SEcoach.

Samordningsförbunden är
samverkanspart.

Samlat stöd och fortsatt samverkan
med länets arbetsgivare via
arbetsförmedlingens
företagsrådgivare.

Företagsrådgivarnas insatser.

Arbetsförmedlingen är
samordningsansvarig.

Etablera en styrgrupp för
hälsofrämjande rehabiliteringsformer i
Jönköpings län där modeller som
nyttjar naturen, kulturen och andra
hälsofrämjande faktorer leds och
prioriteras.

Skapad styrgrupp och dess
representation samt uppdrag.

Verksamhetsområde
rehabilitering och psykiatri
är tillsammans med
sektionen Folkhälsa
samordningsansvarig.

Metodstöd till projekt för att förebygga
psykisk ohälsa i arbetslivet i länets
kommuner och Region Jönköpings län.
Syftet är att underlätta arbetet med att
förebygga psykisk ohälsa för offentliga
arbetsgivare.

Uppföljning sker utifrån
framtagen struktur inom
projekt.

Qulturum är
samordningsansvarig
tillsammans med
projektansvariga från
offentliga arbetsgivare

Fortsatt spridning av koncept för
självhjälpsgrupper och andra

Antal startade grupper i länet

Sektionen Folkhälsa är

Skapade forum och nätverk,
samhälls-entreprenörskap och
sociala innovationer.

Samverkanspart:
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen

samtalsbaserade metoder i länet.

och uppföljning av resultat.

samordningsansvarig.
Samverkansparter:
patientföreningar, länets
kommuner,
försäkringskassa,
arbetsförmedling,
primärvården.

Spridning av konceptet More to lifesamtalscafé för unga vuxna genom
utbildning av samtalscoacher.

Antal utbildade coacher per
år.
Antal samtalscaféer
genomförda av nyutbildade
coacher

Samordningsansvarig:
Sektionen Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Befintliga mötesplatser,
folkhögskola, högskola och
andra berörda aktörer.

Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
Bakgrund och syfte
En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för
en jämlik hälsa. Boendemiljön, bostadsutbudet och närmiljön behöver möjliggöra för
människor att göra hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturvärden samt åkermark tas tillvara. Det är
också viktigt att skapa delaktighet bland medborgarna i den samhällsplanering som görs.
Åtgärdsprogrammen för Hälsans miljömål, Minskad klimatpåverkan samt handlingsplan och
åtgärdsprogram för grön infrastruktur och Djurens och växternas miljömål samordnas av
Länsstyrelsen. De innehåller flera åtgärder av betydelse för detta handlingsområde och är en
del av länets gemensamma folkhälsoarbete. De aktiviteter som ingår i handlingsområdet är
valda i samråd med Länsstyrelsen.
Det pågår insatser i länet som fokuserar på ökad tillgänglighet till hälsosamma
utomhusmiljöer, detta bör ske med ett jämlikhetsperspektiv. Via samverkan mellan
trafiksäkerhetsorganisationer, kommunerna, Region Jönköpings län, polis med flera har
många olycksförebyggande insatser genomförts. Det finns behov av att ytterligare
systematisera insatserna och nå spridning i länet.
Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser
inom samhällsplanering och närmiljö som bidrar till ett bra liv och jämlik hälsa.
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Boenden i bostadsområden, med störst behov, har en hälsofrämjande närmiljö som
bidrar till god hälsa.
Naturen som arena används för att öka tillgängligheten och användningen av
rekreations- och naturområden utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Ökade möjligheter till en aktiv fritid för både flickor och pojkar oavsett bakgrund.

Tabell 8 Aktiviteter samhällsplanering och närmiljö
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Sprida erfarenheter från
forskningsprojektet multifunktionella
förskolegårdar till förskolor i Jönköpings
län.

Genomfört spridningsseminarium

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa genom
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Planera för en utveckling av
utomhusmiljön på skolgårdar till nya
målgrupper och ämnesområden.

Framtagen plan

Framtaget koncept för
vidmakthållande.

Samordningsansvarig: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samverkansparter:
Länets kommuner

Ta fram och genomföra planer med
aktiviteter för ökad tillgänglighet i
naturområden, för alla oavsett ålder, kön,
bakgrund eller eventuella
funktionsnedsättningar.

Hur många aktörer som tagit
fram planer.

Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Genomförda aktiviteter och
insatser för ökad tillgänglighet.

Samverkansparter:
Länets kommuner

Stimulera till ökad användning av
tätortsnära promenadstråk,
vandringsleder och naturreservat för alla
oavsett ålder, kön, bakgrund eller
eventuella funktionsnedsättningar.

Genomförda aktiviteter för
ökad användning.

Samordningsansvarig:
Länets kommuner

Genomföra nationell konferens ”Ute är
inne” 29-30 augusti 2019 i Jönköping.

Uppföljning av genomförd
konferens.

Samverkansparter:
Frivillig/ideella organisationer
och Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samordningsansvarig:
Jönköpings kommun
Samverkansparter:
Projektgrupp med olika
länsaktörer är

Förbättra förutsättningarna för fler
målgrupper att nyttja idrotts- och
fritidsanläggningar i länets kommuner
utifrån mångfald, jämställdhet och

Genomförda målgruppsriktade
insatser lokalt och regionalt

Samordningsansvarig:
Länets fritidschefer/FoUrum
fritid och sektionen Folkhälsa

jämlikhetsperspektiv.

Handlingsområde 9 : Äldres hälsa och livsvillkor
Bakgrund och syfte
Statistik visar att befolkningen blir äldre och äldre, detta innebär nya utmaningar för
samhället. För att möta utmaningarna och de äldres behov behövs ökad kunskap om äldres
livsvillkor med fokus på hälsofrämjande insatser.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna riktlinjer och
mål i den regionala ledningsstrukturen för äldre, Strategigrupp äldre.
Syftet med handlingsområdet är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för
den äldre att själv förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar också om att omsätta
evidensbaserade verktyg och metoder för att nå genomslag.
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Länets äldre har med rätt stöd och insatser bibehållit eller förbättrat sin hälsa
Ökad användning av evidensbaserade metoder samt utveckla aktiviteter som gynnar
äldres hälsa
Förbättrad och ökad samverkan mellan länets olika aktörer

Tabell 9 Aktiviteter äldres hälsa och livsvillkor
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla formulär och frågor om
hälsosamtal riktat till åldersgruppen 70+,
samt lägga till riskbedömning av
osteoporos med instrumentet FRAX.

Färdigt formulär

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Etablera en länsstruktur för Passion för
livet- coacher där seniorer själva skapar
stödjande sammanhang för sitt liv och
sin hälsa.

Länsstruktur etablerad

Samverkansparter:
FoUrum, Primärvårdens FoUenhet, vårdvalsenheten Region
Jönköpings län

Engagerade seniorer i
alla kommuner i länet

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Region Jönköpings län
Samverkansparter:
Styrgrupp Passion för livet;
kommunreprentanter,

seniorrepresentanter mfl
Utveckling befintligt konceptet ”Sund
Smart Stark Senior!” – idrottsskola för
seniorer med riktade insatser för att nå
fler utlandsfödda.

Deltagaruppföljning och
fortsatt delagande i
föreningsaktivitet.

Sprida utbildningspaketet ”Seniorer
leder seniorer” till fler aktörer i länet.

Antal utbildade
instruktörer

Riktade aktiviteter
genomförda, antal
kommuner och
föreningar som deltar.

Antal gym/föreningar
med gruppverksamhet
för seniorer enligt
koncept
Genomföra insatser för att bryta
isoleringen för äldre döva, efter
inspiration av Region Skåne.

Samordnare på plats

Samordningsansvarig:
Smålandsidrotten
Samverkansparter:
Länets föreningsliv, länets
kommuner och Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
olika gym i länet

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Vätterbygdens dövförening

Sprida kunskap om Våld i nära relationer
genom webbstöd för personal.

Antal personer som
genomgått utbildningen.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Föreläsningar och workshops hos
pensionärsorganisationer, och
anhörigstödjare om våld i nära
relationer.

Genomförda
föreläsningar och
workshops.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Skapa en struktur för ett
länsövergripande nätverk inom
suicidprevention med fokus äldre.

Nätverk etablerat.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samverkansparter:
Pensionärsorganisationer,
anhörigstödjare i länets
kommuner.

Samverkansparter:
länets kommuner,
Studieförbundet vuxenskolan,
pensionärsorganisationer
Genomföra ett pilotprojekt kring Kultur
för seniorer med sviktande psykisk hälsa,
och risk för ensamhet och isolering i en
av länets kommuner.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:

Nässjö kommun
Förbereda och eventuellt testa en pilot
av Dans för neurologiskt
funktionsnedsatta, med erfarenhet från
Dans för personer med Parkinson.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Patientföreningar
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RJL 2017/3229

Regionstyrelsen

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”. Handlingsplan
2018-2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Antar Handlingsplan 2018-2019, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län

Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län” antogs av Regionfullmäktige i november 2015.
Strategin sträcker sig fram till och med 2025 och handlingsplanen revideras
vartannat år. 3 miljoner kronor per år avsätts till genomförande av aktiviteterna i
handlingsplanen.

Information i ärendet
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan grupper i samhället ökar. Detta har gjort
att folkhälsovetenskapen de senaste åren har fokuserat på hur social hållbarhet,
samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från ”lika
till alla” till att se människors individuella behov och förutsättningar.
Under 2014 startade Region Jönköpings län en samverkansprocess med en rad
aktörer i länet med detta som utgångspunkt. Syftet var att tillsammans ta fram en
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Strategin sträcker sig fram till och med år 2025 och följer därmed
revideringsplanen för Regional Utvecklingsstrategi (RUS). Kopplat till strategin
finns en 2-årig handlingsplan som utgår från nio handlingsområden. Varje
handlingsområde innehåller aktiviteter som tillsammans bidrar till uppfyllandet av
de strategiska målen.
Revideringen av handlingsplanen inför 2018-2019 har genomförts av sektionen
Folkhälsa genom besök till länets kommuner, förankring i ledningssystemet för
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samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, avstämningar
med samverkansansvariga för respektive handlingsområde samt arbetsgrupperna
kopplade till dessa. Avstämningar har även skett med ansvariga för den Regionala
utvecklingsstrategin, programmet för regionens arbete med hållbar utveckling
samt med Länsstyrelsen, Smålandsidrotten, Jönköping University och andra
länsaktörer.

Beslutsunderlag




Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23
Handlingsplan 2018-2019. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län”, RJL 2017/3229
Strategi 2016-2025. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län” RJL 2015/469

Beslut skickas till
Folkhälsa sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 164

Yttrande över remiss – En sexårig utbildning till
läkarexamen
Diarienummer: RJL 2018/1686
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
promemoria med förslag till en sexårig utbildning för läkare.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen med några
synpunkter.
Beslutsunderlag
 Missiv och yttrande daterade 2018-09-04 satm 2019-09-25
 Missiv och promemoria från Utbildningsdepartementet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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RJL 2018/1686

Regionstyrelsen

En sexårig utbildning för läkarexamen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över promemoria med
förslag till en sexårig utbildning för läkare. Region Jönköpings län ställer sig
bakom förslagen med några synpunkter.

Information i ärendet
I promemorian, som baseras på Läkarutredningens förslag i betänkandet För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), föreslås, i likhet med
betänkandet, att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas
med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier,
vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier.
Vidare föreslås att examensbeskrivningens mål justeras.
Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna ska
kunna utgöra grund för legitimation, då det nuvarande kravet på s.k.
allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas
bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274). Förslagen
syftar också till att anpassa målen för läkarexamen för att de i större utsträckning
ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv.
Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget samt lämnar synpunkter på
detaljeringsnivån i utbildningens innehåll och omfattningen av det vetenskapliga
arbetet.

Beslutsunderlag


Missiv och yttrande daterade 2018-09-04 och 2018-09-25



Missiv och promemoria från utbildningsdepartementet

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, Futurum
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Staffan Hägg
Verksamhetschef Futurum

YTTRANDE
2018-09-25
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Utbildningsdepartementet

En sexårig utbildning för läkarexamen
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
promemoria med förslag till en sexårig utbildning för läkare.

Sammanfattning
Region Jönköpings län tillstyrker de förslag som beskrivs i promemorian, med
följande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Lärandemålet ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer” är mycket detaljerat i förhållande till de andra målen som är allmänt
hållna (exempelvis ”visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska
området”). Det är mycket viktigt att läkare har kunskap om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer, vilka kan utgöra allvarliga hot mot de utsattas
hälsa och säkerhet. Region Jönköpings län anser att man bör överväga om
lärandemålet kan beskrivas med ett vidare perspektiv utan att man prioriterar ned
dessa kunskaper i utbildningen.
I promemorian anges att det vetenskapliga arbetet ska omfatta minst 30
högskolepoäng. Att öppna för möjlighet att kunna få mer än 30 högskolepoäng för
detta arbete inom ramen för utbildningen torde innebära flera praktiska problem.
Region Jönköping föreslår istället att det vetenskapliga arbetet ska omfatta 30
högskolepoäng.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelens ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Promemoria

2018-06-14
U2018/02704/UH

Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten
Lisa Midlert

En sexårig utbildning för läkarexamen
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1. Sammanfattning

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian, som baseras på Läkarutredningens förslag i
betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15),
föreslås, i likhet med betänkandet, att läkarexamen som nu omfattar
330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar
ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt
kommer att motsvara sex års heltidsstudier. Vidare föreslås att examensbeskrivningens mål justeras. Förslaget avviker i denna del i vissa avseenden
från utredningens förslag. Syftet med förslagen är att anpassa kraven för
läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då det
nuvarande kravet på s.k. allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande
av legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare
(prop. 2017/18:274). Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkarexamen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens
behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara
en yrkesexamen på avancerad nivå.
Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli
2019.
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2. Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100)

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) ska
ha följande lydelse
_______________
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas på utbildning som
bedrivs och läkarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2020.
3. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för utbildning som bedrivs
och för läkarexamina som utfärdas före den 1 juli 2020.
4. Den som före den 1 juli 2020 har påbörjat en utbildning till en
läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har
antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en läkarexamen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2029.
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Bilaga 2
Lydelse enligt SFS 2017:1111

Föreslagen lydelse1

EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YRKESEXAMINA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Läkarexamen2

Läkarexamen

Omfattning

Omfattning

Läkarexamen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar
om 330 högskolepoäng.

Läkarexamen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar
om 360 högskolepoäng.

Mål

Mål

För läkarexamen ska studenten visa
sådan kunskap och förmåga som
krävs för läkaryrket och för att fullgöra
den allmäntjänstgöring (AT) som fordras
för att få behörighet som läkare.

För läkarexamen ska studenten visa
sådan kunskap och förmåga som
fordras för att få behörighet som
läkare.

1

Kursiveringar avser sådana ändringar avseende såväl innehåll och placering som föreslås med
Läkarutbildningsutredningens förslag som grund. Understrykningar markerar ändringar i förhållande till
utredningens förslag.
2

De senaste ändringarna som har beslutats avseende läkarexamen framgår av SFS 2017:857, som träder i
kraft den 1 juli 2018.
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Kunskap och förståelse

Kunskap och förståelse

För läkarexamen ska studenten

För läkarexamen ska studenten

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse
för yrkesutövningen,

– visa såväl bred som fördjupad kunskap
inom det medicinska området,

– visa såväl bred som fördjupad kunskap
inom det medicinska området inbegripet
kunskap om och förståelse för förhållanden
i samhället som påverkar hälsan för olika
grupper och individer, såväl barn som
kvinnor och män,

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet i yrkesutövningen,

– visa kunskap om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer,

– visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området och insikt i
metodernas möjligheter och begränsningar,

– visa kunskap om ekonomi och
organisation som är av betydelse för hälsooch sjukvården, och

– visa kunskap om etiska principer och
deras tillämpning inom hälso- och sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa kunskap om relevanta författningar.

– visa kunskap om, och förståelse för
förhållanden i samhället som påverkar
hälsan för individer och olika grupper ur
ett nationellt och globalt perspektiv,
– visa kunskap om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer,
– visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige, inbegripet deras organisation och styrning, och kännedom om
sådana system i andra länder, samt visa
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förståelse för strategier för likvärdig tillgång
till hälso- och sjukvård,
– visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- och sjukvården samt om metoder för att utvärdera
medicinsk verksamhet,
– visa kunskap om användning av digitala
hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga

Färdighet och förmåga

För läkarexamen ska studenten

För läkarexamen ska studenten

– visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,

– visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras
närstående med respekt för patienterna och
deras närståendes integritet, behov, kunskaper och erfarenheter,

– visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande
arbete inom hälso- och sjukvården för såväl
enskilda som grupper av patienter,

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap
samt analysera och värdera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer,

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap
samt analysera och bedöma komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer,

– visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta
livshotande tillstånd,

– visa fördjupad förmåga att informera och
undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,

– visa fördjupad förmåga att självständigt
diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt andra relevanta perspektiv och
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i samverkan med patienten handlägga
dessa,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom
hälso- och sjukvården som inom vård och
omsorg,

– visa förmåga att initiera och medverka
i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande
arbete för enskilda och grupper, samt att
redogöra för hur sådant arbete bedrivs på
samhällsnivå,

– visa förmåga att muntligt och
skriftligt redogöra för åtgärder och
behandlingsresultat med berörda
parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,

– visa förmåga att muntligt och
skriftligt kommunicera åtgärder och
behandlingsresultat med berörda
parter och dokumentera dessa i enlighet
med relevanta författningar,

– visa fördjupad förmåga att på
vetenskaplig grund diskutera nya fakta,
företeelser och frågeställningar inom det
medicinska området med olika grupper
samt att kritiskt granska, bedöma och
använda relevant information, och

– visa fördjupad förmåga att bidra till
lärande i olika grupper, samt genomföra
handledande uppgifter,

– visa fördjupad förmåga att initiera,
medverka i och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.

– visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälsooch sjukvården som med professioner inom
andra delar av samhället,
– visa förmåga att initiera, medverka i och
genomföra förbättringsarbete samt visa
sådan färdighet som fordras för att delta i
forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt
att kritiskt granska, bedöma och använda
relevant information.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För läkarexamen ska studenten

För läkarexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk
förmåga,

– visa förmåga till självreflektion och
empati samt till ett professionellt förhållningssätt,

– visa förmåga till helhetssyn på
patienten utifrån ett vetenskapligt och
humanistiskt synsätt med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga till ett hälsofrämjande
förhållningssätt med helhetssyn på
patienten utifrån ett vetenskapligt
synsätt och med särskilt beaktande av
etiska principer och de mänskliga rättigheterna, och

– visa förmåga till ett etiskt och
professionellt förhållningssätt gentemot
patienter och deras närstående, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov
av att fortlöpande utveckla sin kompetens
och att ta ansvar för detta.

– visa förmåga att identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)

Självständigt arbete (examensarbete)

För läkarexamen ska studenten inom
ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30
högskolepoäng.

För läkarexamen ska studenten inom
ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30
högskolepoäng.

Övrigt

Övrigt

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för
kraven i denna examensbeskrivning.

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för
kraven i denna examensbeskrivning.
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3. Utbildningen till läkarexamen behöver förändras

Läkarexamen ges i dag på avancerad nivå och har en omfattning av 330
högskolepoäng, vilket motsvarar fem och ett halvt års studier på heltid. För
att få legitimation som läkare och bli behörig att utöva läkaryrket krävs
dessutom praktisk tjänstgöring, den s.k. allmäntjänstgöringen.
Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 att tillkalla en särskild utredare
för att lämna förslag till en förändrad läkarutbildning (dir. 2011:96). I
utredarens uppdrag ingick att göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Utredaren skulle också analysera de behov av förändringar som
finns, bl.a. när det gäller längden på utbildningen och ansvarsfördelningen
för densamma, och lämna förslag till förbättringar. Vidare ingick i uppdraget
att analysera det framtida kompetensbehovet för läkare och föreslå vilka krav
som ska ställas för att få läkarlegitimation.
Utredningen, som antog namnet Läkarutbildningsutredningen, lämnade i
mars 2013 betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU
2013:15). I betänkandet lämnas tre förslag: 1) att utbildningen för läkarexamen ska utökas med en termin till att omfatta sex års studier (360 högskolepoäng) och att studenten vid examen ska visa sådan kunskap och
förmåga som fordras för att få behörighet som läkare, 2) att läkarexamen,
utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag för
legitimation, och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) efter examen
ska upphöra samt 3) att en ny examensbeskrivning ska införas som i högre
utsträckning än tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens
och förmåga till medicinskt beslutsfattande. Betänkandet har remitterats.
Med anledning av remissynpunkter på utredningens andra förslag, dvs. att
läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra
underlag för legitimation, och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT)
efter examen ska upphöra, har promemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds
2017:56) utarbetats inom Regeringskansliet (Socialdepartementet) och
remitterats. I promemorian föreslås, i likhet med betänkandet, att kravet på
allmäntjänstgöring efter läkarexamen ska upphöra och att läkarexamen ska
ligga till grund för legitimation. Därutöver görs bedömningen att det, när
ordningen med allmäntjänstgöring avskaffas, kommer att finnas ett behov av
en strukturerad introduktion till hälso- och sjukvården som ett led mellan

10 (48)

den föreslagna sexåriga läkarutbildningen och den nuvarande specialiseringstjänstgöringen. I promemorian föreslås därför att det ska införas en
strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård som ett obligatoriskt
tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för alla läkare oavsett från vilket land
man har sin läkarexamen, att introduktionen ska benämnas bastjänstgöring
och utformas som en fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring
samt att bastjänstgöringen, i likhet med den övriga specialiseringstjänstgöringen, ska utformas som en målstyrd utbildning där kompetensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring. Även Ds:n har remitterats.
Regeringen har den 14 juni 2018 beslutat om propositionen Bastjänstgöring
för läkare. I propositionen föreslås i likhet med betänkandet att kravet på
allmäntjänstgöring efter läkarexamen ska upphöra och att läkarexamen ska
ligga till grund för legitimation. Vidare görs bedömningen i likhet med Ds:n att
en bastjänstgöring för läkare ska ingå som ett första led i läkares
specialiseringstjänstgöring.
Med anledning av Läkarutbildningsutredningens förslag och med beaktande
av propositionen om bastjänstgöring för läkare bör omfattningen av läkarutbildningen och målen i examensbeskrivningen för läkarexamen revideras.
Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har ett förslag till en
reviderad examensbeskrivning för läkarexamen tagits fram. Förslaget, som
presenteras i denna promemoria, bygger på det förslag som lämnats av
Läkarutbildningsutredningen. En referensgrupp med företrädare för berörda
utbildningsanordnare och avnämare till läkarutbildningen bjöds i juni 2017 in
för att bistå departementet i arbetet. Referensgruppen har bl.a. bidragit med
kunskap kring frågor som rör läkaryrkets utmaningar och behov. Läkarutbildningsutredningens förslag till examensbeskrivning framgår av bilaga 1
och en förteckning över remissinstanserna framgår av bilaga 2. Referensgruppens sammansättning framgår av bilaga 3. Det förslag till examensbeskrivning som presenteras i denna promemoria innebär mindre ändringar
av Läkarutbildningsutredningens förslag. Dessa ändringar är markerade med
understrykningar i förslaget till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) i avsnitt 2.
Nedan ges en beskrivning av dagens system i fråga om läkarutbildning och
läkarlegitimation i avsnitt 4. En närmare redogörelse för Läkarutbildningens
förslag om en ny läkarutbildning och den bedömning som görs i
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propositionen om bastjänstgöring för läkare lämnas i avsnitt 5. I avsnitt 6
lämnas förslag om en sexårig utbildning till läkarexamen.
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4. Dagens system
4.1 Allmänna bestämmelser om examina och krav för examina

Högskoleutbildning ska enligt högskolelagen (1992:1434) ges på tre nivåer:
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För var och en av nivåerna finns
en beskrivning av övergripande krav på utbildningen (1 kap. 7–9 a §§ högskolelagen). Omfattningen av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där
heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (6 kap. 2 § högskoleförordningen [1993:100]).
Examina ska avläggas på en av de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå (1 kap. 10 a § högskolelagen). Examina på avancerad nivå
utgörs av generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina. Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad
som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas
förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet
som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (1 kap. 9 § högskolelagen).
Utifrån beskrivningen av krav på utbildningen på respektive nivå i 1 kap.
högskolelagen anges i en examensbeskrivning för varje examen vilka krav
som ska uppfyllas för examen. Examensbeskrivningarna är samlade i
examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen3.
I propositionen Ny värld - ny högskola (prop. 2004/05:162, bet.
2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160) gjorde regeringen bedömningen att alla
examensbeskrivningar bör följa en gemensam struktur. Det innebär bl.a. att
examensbeskrivningarna bör vara kortfattade och koncentrerade till det
väsentliga och att de bör vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte
ska behöva ändras ofta. Omfattningen av den utbildning som studenten ska
ha klarat av för att få examen ska anges med ett exakt antal poäng, för att
undvika att utbildningar i praktiken förlängs. Examensbeskrivningarna bör
3

Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i särskilda
förordningar.
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även formuleras så att de säkerställer att studenterna får goda förutsättningar
att nå examensmålen. Därigenom blir tydligt formulerade examensbeskrivningar centrala för universitetens kvalitetssäkring av utbildningen och för de
granskningar som Universitetskanslersämbetet gör.
Mot denna bakgrund formuleras i bilaga 2 till högskoleförordningen kraven
för varje examen dels genom att det anges en bestämd omfattning för
examen uttryckt i högskolepoäng, dels i form av ett övergripande mål, dels
genom vissa krav som redovisas under rubrikerna ”Kunskap och förståelse”,
”Färdighet och förmåga”, ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”,
”Självständigt arbete (examensarbete)” och ”Övrigt”.
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4.2 Dagens läkarutbildning

Av examensordningen framgår att läkarexamen i dag är en yrkesexamen på
avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
330 högskolepoäng. Det övergripande målet för läkarexamen är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att
fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som
läkare. De övriga kraven för examen har utformats för att detta mål ska
kunna nås.
De universitet som har tillstånd att utfärda läkarlegitimation är Uppsala
universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet,
Linköpings universitet, Karolinska institutet och Örebro universitet. Samtliga
dessa universitet erbjuder läkarutbildning. Läsåret 2016/17 påbörjade ca
1 700 studenter utbildningen och antalet helårsstudenter uppgick under
samma läsår till 7 800.
I september 2014 ingicks avtal mellan svenska staten och vissa landsting om
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården (det s.k. ALF-avtalet) där parterna bl.a. har enats om statens
ersättning för landstingens åtagande att medverka i utbildning av läkare och
klinisk forskning.
4.3 Nuvarande krav för att få läkarlegitimation

För att i Sverige få legitimation för yrket läkare krävs enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) avlagd läkarexamen eller motsvarande
kompetens samt fullgjord praktisk tjänstgöring. Bestämmelser om den
praktiska tjänstgöringen för läkare finns i 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Landstingen ansvarar för tjänstgöringen, som
benämns allmäntjänstgöring och som omfattar minst 18 månaders
tjänstgöring på heltid. Socialstyrelsen har bemyndigande att meddela
ytterligare föreskrifter om allmäntjänstgöring, och har meddelat föreskrifter
som närmare reglerar målkraven för AT, se Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare. Socialstyrelsen prövar
ansökningar om och utfärdar läkarlegitimation efter avslutad allmäntjänstgöring och godkänt resultat på det kunskapsprov, det s.k. AT-provet,
som följer efter allmäntjänstgöringen. De universitet som har tillstånd att
utfärda läkarexamen ansvarar för att ta fram och anordna AT-provet.
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Läkare är ett av de tre hälso- och sjukvårdsyrken för vilka specialistkompetens regleras. Andelen läkare som går vidare till att specialisera sig är
mycket hög. I Sverige är 96 procent av de läkare som är 45 år eller äldre
specialistkompetenta läkare. En legitimerad läkare kan få bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringstjänstgöring under minst
fem år, samt efter att ha förvärvat de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs (4 kap. 8 § patientsäkerhetslagen och 4 kap. 1 §
patientsäkerhetsförordningen). Specialistinriktningar och målbeskrivningar
för att uppnå specialistkompetens regleras närmare i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
4.4 Läkare är ett reglerat yrke som omfattas av bestämmelser om
erkännande av yrkeskvalifikationer inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och Schweiz

Bara den som har fått legitimation som läkare är behörig att utöva yrket som
läkare och yrkestiteln läkare är en skyddad yrkestitel. Som framgått krävs
läkarexamen, och praktisk tjänstgöring för legitimation (4 kap. 1, 2, 4 och
5 §§ patientsäkerhetslagen).
Dessa bestämmelser med krav på yrkeskvalifikationer innebär att yrket i dag
är ett reglerat yrke som omfattas av lagen (2016:145) om erkännande av
yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Lagen och förordningen genomför bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet). Att läkaryrket är
reglerat framgår också av att läkaryrket upptas i förteckningen i bilagan till
nämnda förordning. Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att, genom att
reglera erkännandet av utländska yrkeskvalifikationer, underlätta för personer
som har förvärvat sina kvalifikationer i ett land att utöva ett s.k. reglerat yrke
i ett annat land och därigenom öka rörligheten för personer och tjänster
inom EU:s inre marknad.
Varje medlemsstat som omfattas av direktivet har i princip rätt att själv
bestämma vilka yrken som ska regleras och vilka krav på yrkeskvalifikationer
som ska ställas. Det krävs dock att regleringen varken direkt eller indirekt
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diskriminerar på grund av nationalitet eller vistelseort, att kraven är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att kraven är lämpliga
för att uppnå de eftersträvade målet och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen (artikel 59.3).
Yrkeskvalifikationer för verksamhet som läkare i Sverige erkänns enligt ordningen med s.k. automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer (13 § lagen
om erkännande av yrkeskvalifikationer). Ett automatiskt erkännande innebär
att det inte sker någon bedömning av innehållet av en persons kvalifikationer
eller jämförelse med det mottagande landets krav på kvalifikationer, utan att
ett examensbevis i sig ger rätt att utöva ett yrke i alla medlemsstater där yrket
är reglerat, på samma villkor som de som har förvärvat kvalifikationerna i
den mottagande medlemsstaten. Automatiskt erkännande av formella yrkeskvalifikationer som bl.a. läkare enligt artikel 21 i direktivet och bilaga V
bygger på en ordning med samordning mellan medlemsländerna av minimikraven för utbildning. För läkare gäller enligt artikel 24 i direktivet ett krav på
minst fem års studier eller ett likvärdigt antal ECTS4-poäng och ett visst
antal timmars teoretisk och praktisk undervisning vid ett universitet eller
under tillsyn av ett universitet. Vidare preciseras i artikeln vissa kunskaper
och färdigheter som den medicinska grundutbildningen ska garantera att en
person har förvärvat. Den svenska läkarutbildningen uppfyller i dag dessa
krav.

4

ECTS är det Europeiska systemet för överföring av studiemeriter.
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5. Närmare om Läkarutbildningsutredningens förslag om en ny
läkarutbildning och propositionen om bastjänstgöring för läkare

Som framgått av avsnitt 3 har Läkarutbildningsutredningen i sitt betänkande
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) föreslagit
följande förändringar:
−

−
−

läkarexamen ska utökas med en termin till att omfatta sex års studier
(360 högskolepoäng) och studenten ska vid examen visa sådan kunskap
och förmåga som fordras för att få behörighet som läkare,
läkarexamen ska utgöra underlag för legitimation och ordningen med
allmäntjänstgöring (AT) efter examen ska upphöra, och
en ny examensbeskrivning ska införas som i högre utsträckning än
tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga
till medicinskt beslutsfattande.

Utredningen anser att förslagen skapar förutsättningar för en sammanhållen
utbildning med tydlig vetenskaplig förankring och genomtänkt progression,
dvs. att kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och fördjupas. Utredningen anser också att den föreslagna strukturen och en samlad
målbeskrivning ökar förutsättningarna för en mer effektiv process fram till
legitimation, och därmed bidrar till läkare som är bättre rustade inför sin
fortsatta yrkeskarriär än med dagens utbildning. Vidare framför utredningen
att tillräckligt utrymme för långa sammanhängande perioder av lärande i
vårdens verksamheter skapas i och med utbildningens förändrade omfattning.
Genom att den blivande läkarens väg fram till legitimation inordnas i högskolan blir ansvaret för kvaliteten tydligare enligt utredningen. Utredningen
anför att syftet med den examensbeskrivning för läkarexamen som föreslås
är dels att lyfta fram relevanta professionella kompetenser, dels att tydligare
anknyta till målen för god vård. Eftersom utredningens förslag innebär att
läkarexamen kommer att utgöra grunden för Socialstyrelsens utfärdande av
legitimation, har flera av de nya målen i examensbeskrivningen fokus på
medicinskt beslutsfattande.
Som har nämnts har betänkandet remitterats. Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag om en ny läkarutbildning. De huvudsakliga invändningarna riktar sig mot utredningens förslag om att ordningen
med allmäntjänstgöring avskaffas. Vidare framförs önskemål om ytterligare
konsekvensanalys. Flera remissinstanser framför också att förslaget om att
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läkarexamen ska utgöra underlag för legitimation påverkar den påföljande
specialiseringstjänstgöringen på så sätt att den nylegitimerade läkarens
kliniska kompetensnivå kan komma att vara lägre än i nuvarande system.
Betänkandet och remissinstansernas synpunkter har utgjort underlag för den
remitterade promemorian om bastjänstgöring för läkare som ligger till grund
för propositionen med samma namn. Som framgår av avsnitt 3 föreslås i
propositionen dels att kravet på allmäntjänstgöring efter läkarexamen ska
upphöra och att läkarexamen ska ligga till grund för legitimation, dels att en
bastjänstgöring för läkare ska ingå som ett första led i läkares specialiseringstjänstgöring.
Frågan om avskaffande av allmäntjänstgöringen och införande av bastjänstgöring för läkare behandlas inte i denna promemoria. Dessa frågor behandlas
inom ramen för ovan nämnda lagstiftningsärende. Däremot utgör förslagen i
propositionen tillsammans med Läkarutbildningsutredningens betänkande
utgångspunkter för det förslag till ny examensbeskrivning som lämnas i
avsnitt 6.
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6. En läkarexamen ska omfatta 360 högskolepoäng med nya och
ändrade mål i examensbeskrivningen

Förslag: Läkarexamen ska uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 360 högskolepoäng. Examensbeskrivningens mål ska ändras och
omfattningen för det självständiga arbetet (examensarbetet) ska fortsatt vara
minst 30 högskolepoäng. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en
yrkesexamen på avancerad nivå.
Bedömning: De föreslagna förändringarna av utbildningen till läkarexamen
är förenliga med kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet.
Statliga universitet som vill ge läkarexamen enligt de nya bestämmelserna
behöver ansöka om tillstånd att utfärda läkarexamen hos Universitetskanslersämbetet.
Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med förslaget i
promemorian. Vissa av de examensmål som utredningen har föreslagit är
dock reviderade i promemorian. Vidare föreslås ytterligare ett examensmål i
promemorian.
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig
om förslaget till examensbeskrivning för läkarexamen har tillstyrkt eller inte
haft något att invända mot förslaget. Det gäller bl.a. Universitetskanslersämbetet,
Socialstyrelsen, Skåne läns landsting, Värmlands läns landsting, Örebro läns landsting,
Gävleborgs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Falu kommun, Malmö kommun
och Åmåls kommun. Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet
framför att förslaget ligger i linje med den internationella utvecklingen.
Socialstyrelsen anser att föreslagna kompetenskrav i examensbeskrivningen är
väl formulerade och utgör en god grund för högskolornas uppgift att ta fram
mer preciserade krav, men understryker vikten av att patientsäkerhet som
förhållningssätt präglar de mer detaljerade mål som kommer att tas fram.
Gävleborgs läns landsting och Jämtlands läns landsting välkomnar att examensbeskrivningen betonar vetenskaplig och professionell kompetens samt
medicinskt beslutsfattande, samt att basvetenskap och klinisk vetenskap
integreras under hela utbildningen.
Örebro läns landsting anser att kunskaper och färdigheter för legitimation är
möjliga att uppnå under en sexårig läkarutbildning och att tydligheten i
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innehåll och examination ökar med en huvudman, men anser samtidigt att
en reglerad, individualiserad yrkesintroduktion (under handledning) kommer
att bli nödvändig.
Vissa remissinstanser anser att några av de föreslagna examensmålen bör
revideras, däribland Lunds universitet som framför att universitetet ser svårigheter att examinera målet ” visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete för enskilda, grupper och på
samhällsnivå”. Även Umeå universitet har synpunkter på detta mål och framför
att om samtliga läkarstudenter vid Umeå universitet och alla läkarstudenter
vid de andra studieorterna i landet ska examineras för sin förmåga att både
initiera och medverka i förebyggande arbete på samhällsnivå skapas ett
massivt tryck på folkhälsoarbetet. Umeå universitetet anser vidare att det föreslagna examensmålet ”visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera
åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter och dokumentera dessa
i enlighet med relevanta författningar” skulle kunna ges mer tyngd.
Lunds universitetet framför också att universitetet ser problem med att examinera sådan förmåga att genomföra förbättringsarbete som avses i det föreslagna målet ”visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete”. Även Örebro universitet framför synpunkter på detta examensmål
och ställer sig tveksamma till om det är rimligt att inte bara initiera och medverka i, utan även att genomföra ett förbättringsarbete. Vetenskapsrådet framför att detta mål skulle kunna tydliggöras genom att det delas upp i ett mål
som avser forskningsarbete och ett mål som avser förbättringsarbete.
Linköpings universitet anser att det bör revideras eller specificeras tydligare vad
som avses med ”andra länder” i det föreslagna målet ”visa kunskap om
hälso- och sjukvårdsystem i Sverige och andra länder, samt visa förståelse för
strategier för likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård". Universitetet anser
också att det tydligare bör specificeras vad som avses med ”professioner
inom andra delar av samhället” i det föreslagna målet ”visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälso- och sjukvården
som med professioner inom andra delar av samhället”.
Vissa remissinstanser anser att förslaget till examensbeskrivning bör
kompletteras med ytterligare examensmål, bl.a. Södermanlands läns landsting
som anser att mål om digitalisering, genus och jämställdhet samt nya
metoder och arbetssätt inom vården bör finnas med i utbildningen.
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Rättsmedicinalverket anser att mål om handläggning av dödsfall och kunskap
om läkares roll vid utredning våldsbrott och skadors uppkomstsätt samt
kompetens att utfärda vetenskapligt underbyggda bedömningar ska ingå i
examensmålen. Örebro kommun uppskattar att de mänskliga rättigheterna tas
in i lärandemålet som behandlar hälsofrämjande förhållningssätt, liksom att
ett socialt ansvarstagande med inslag av globala perspektiv integreras i
utbildningen. Kommunen saknar dock kraftfulla förslag för att möta de
utmaningar som betänkandet identifierat för framtida läkare. Vårdförbundet
anser att läkarstudenternas förmåga att involvera patienter och anhöriga i
vården behöver finnas med på ett tydligare sätt i examensmålen. Förbundet
saknar också förslag på hur utvecklingen inom eHälsa ska integreras i utbildningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efterfrågar bl.a. mål som
handlar om förmågan att utöva yrket i en alltmer digitaliserad vård och dess
omvärld.
Några remissinstanser har invändningar mot förslaget om att omfattningen
av läkarexamen ska utökas till 360 högskolepoäng, däribland Uppsala läns
landsting som anser att läkarutbildningens längd skulle ha utretts mer förutsättningslöst där alternativet med förkortad, men reformerad, utbildning
hade kunnat få vara ett av alternativen. Även Östergötlands läns landsting anser
att läkarutbildningens längd, innehållsmässigt dock reformerad, skulle ha
utretts mer förutsättningslöst.
Skälen för förslaget och bedömningarna
Omfattningen av läkarexamen bör utökas

Hälso- och sjukvården och läkaryrket har genomgått stora förändringar
sedan läkarutbildningen senast var föremål för statens översyn. Det förslag
till utökad omfattning och justerad examensbeskrivning för läkarexamen
som Läkarutbildningsutredningen har lämnat bedöms i större utsträckning
än dagens examenskrav möta de kunskapsbehov som finns i fråga om läkarens arbetsuppgifter och yrkesroll. Förslaget bedöms bidra till att de studenter som erhåller examen ges bättre förutsättningar att möta de krav som
yrkesverksamheten ställer på läkare i dag och som verksamheten kan förväntas ställa i framtiden. De förändringar som föreslås innebär att de som får
läkarexamen kommer att besitta kunskaper och förmågor som krävs för att
de självständigt ska kunna arbeta som läkare samtidigt som de förslag som
lämnas i propositionen Bastjänstgöring för läkare medför att de som har fått
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sin läkarexamen och läkarlegitimation kommer att utveckla och fördjupa sin
kompetens under sin yrkesverksamhet och specialiseringstjänstgöring.
Läkarutbildningens omfattning är för närvarande 330 högskolepoäng, vilket
motsvarar fem och ett halvt års heltidsstudier. Utredningen föreslår att det
ska krävas ytterligare 30 högskolepoäng för att få läkarexamen. Detta motsvarar en termins heltidsstudier och förslaget innebär således att läkarutbildningen får en omfattning om sex år. Uppsala läns landsting och Östergötlands läns
landsting anser att utbildningens omfattning borde ha utretts mer förutsättningslöst. Utbildningsdepartementet gör dock bedömningen att den utökade
omfattningen är motiverad utifrån förslaget att ordningen med allmäntjänstgöring ska avskaffas. Då läkarexamen ska kunna ligga till grund för legitimation utan att kompletteras med allmäntjänstgöring behöver kraven för
läkarexamen anpassas. Utredningen gör bedömningen att tillräckligt utrymme för långa sammanhängande perioder av lärande i vårdens verksamheter skapas i och med utbildningens förändrade omfattning. Utbildningsdepartementet delar denna bedömning.
Examensmålen för läkarexamen bör ändras

Utredningen anser att ett flertal av de kunskaper och färdigheter som finns i
dagens examensbeskrivning är fortsatt relevanta. Utredningen föreslår dock
justeringar i flera avseenden, liksom några helt nya mål. Syftet med de nya
målen är att i högre grad betona vetenskaplig förankring, professionella kompetenser och träning i medicinskt beslutsfattande. Vidare föreslår utredningen språkliga ändringar i vissa av målen.
Ett antal remissinstanser, bl.a. Södermanlands läns landsting och SKL anser att
examensbeskrivningen bör kompletteras med ytterligare mål. Utbildningsdepartementet gör bedömningen att de nya mål som utredningen föreslagit
är relevanta. Utbildningsdepartementet delar vidare SKL:s uppfattning att
den blivande läkarens förmåga att utöva yrket i en alltmer digitaliserad vård
och dess omvärld bör komma till uttryck i examensbeskrivningen. Det bör
omhändertas genom ett nytt mål under rubriken ”Kunskap och förståelse”
(se vidare nedan). Däremot görs bedömningen att inga nya examensmål
därutöver bör föreslås mot bakgrund av det som anges i avsnitt 3 om att
examensbeskrivningarna bör vara kortfattade och koncentrerade till det
väsentliga. Förändringar av utbildningens innehåll bör i första hand ske på
lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta avnämare inom
ramen för examensbeskrivningens krav. Examensbeskrivningarna bör ge
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utrymme för detta. Den ändrade examensbeskrivningen kommer att innebära att universitet som erbjuder utbildning till läkarexamen måste fatta
beslut om t.ex. nya utbildningsplaner och kursplaner för att anpassa utbildningen till de nya bestämmelserna. Lärosätena bör i detta arbete föra en
dialog med studenter och relevanta avnämare.
Utbildningsdepartementet gör vidare bedömningen att det mot bakgrund av
de synpunkter som lämnats av remissinstanserna och av den i avsnitt 3
nämnda referensgruppen bör göras vissa justeringar i de av utredningen
föreslagna examensmålen. Förslag till sådana justeringar lämnas nedan. För
att dessa justeringar ska sättas i ett sammanhang beskrivs nedan hela förslaget till ny examensbeskrivning, dvs. både de delar där utredningens förslag
lämnas oförändrade och de delar där justeringar föreslås.
Det övergripande målet för läkarexamen

Det nuvarande övergripande målet för läkarexamen är att studenten ska
”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som
läkare”. Utredningen föreslår att målet ändras på så sätt att studenten för
läkarexamen ska ”visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få
behörighet som läkare”. Den ändrade lydelsen överensstämmer med motsvarande mål i examensbeskrivningarna för flera andra yrkesexamina inom
hälso- och sjukvårdens område där examen utgör underlag för legitimation.
Ingen har invänt mot detta förslag och Utbildningsdepartementet föreslår att
målet ändras på det sätt som utredningen har föreslagit.
Krav på kunskap och förståelse
Kunskaper inom det medicinska området

I nuvarande examensbeskrivning för läkarexamen finns ett examensmål med
lydelsen ”visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som
påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och
män”. Utredningen föreslår att kunskaper inom dessa områden delas upp i
flera mål vilket Utbildningsdepartementet instämmer i. Här kommenteras
bara det första av dessa mål som utredningen föreslår. Det mål som avser
kunskaper om förhållanden som påverkar hälsan kommenteras nedan. Utredningen föreslår ett mål med lydelsen ”visa såväl bred som djup kunskap
inom det medicinska området”. Utredningen kommenterar inte ändringen av
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det specifika målet. Utbildningsdepartementet föreslår att ordet ”djup” byts
ut mot ”fördjupad” då fördjupad är ett vedertaget begrepp som återkommer
i flera examensmål för andra yrkesexamina på avancerad nivå. Därmed föreslås att studenten ”ska visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det
medicinska området”.
Kunskap om områdets vetenskapliga grund m.m.

I nuvarande lydelse finns målet ”visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen”. Utredningen föreslår en ändring av målet
som innebär att studenten ska ”visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i yrkesutövningen”. Utredningen kommenterar inte ändringen av det specifika målet.
Utbildningsdepartementet bedömer förslaget som bra och departementets
förslag överensstämmer således med utredningens förslag.
Kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området m.m.

Vidare föreslår utredningen ett nytt examensmål under rubriken ”Kunskap
och förståelse” som innebär att studenten ska ”visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området och insikt i metodernas
möjligheter och begränsningar”. Utredningen framför inga specifika skäl för
det föreslagna målet men framhåller att examensbeskrivningen i sin helhet
betonar utbildningens vetenskapliga förankring. Utbildningsdepartementet
anser att utredningens förslag är bra och departementets förslag överensstämmer därför med utredningens förslag.
Kunskap om etiska principer

Det föreslås också ett nytt examensmål om att ”visa kunskap om etiska principer inom hälso- och sjukvården och inom forsknings- och utvecklingsarbete”. Utredningen menar att det i nuvarande examensbeskrivning saknas
direkta referenser till kunskaper om etiska principer och ställningstaganden.
Vidare anförs att verksamheten i hälso- och sjukvården innebär dagliga etiska
dilemman. Frågor och avvägningar om bl.a. prioriteringar blir allt viktigare
inom hälso- och sjukvården och utredningen bedömer att ett nytt kunskapsmål är angeläget. Utbildningsdepartementet delar utredningens bedömning
och departementets förslag överensstämmer i huvudsak med utredningens
förslag, men har justerats bl.a. genom att ”och deras tillämpning” har lagts
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till i målet för att visa på vikten av att studenterna inte enbart får kunskap
om vilka etiska principer som finns utan även om hur de tillämpas inom
hälso- och sjukvården och inom forsknings- och utvecklingsarbete. Det
föreslås således att studenten ska ”visa kunskap om etiska principer och
deras tillämpning inom hälso- och sjukvården samt inom forsknings- och
utvecklingsarbete”.
Kunskaper om förhållanden som påverkar hälsan

Som framgår ovan föreslår utredningen att en del av det nuvarande första
målet under rubriken ”Kunskap och förståelse”, kunskaper om förhållanden
i samhället som påverkar hälsan, ska ingå i ett nytt examensmål. Utredningen
föreslår att examensmålet ska ha lydelsen ”visa kunskap om, och förståelse
för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för individer och olika
grupper ur ett nationellt och globalt perspektiv”. Utredningen menar att
hälso- och sjukvårdens betydelse för utvecklingen av hälsa uppmärksammas
alltmer i många länder. Ökat internationellt samarbete och ökad migration
ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Utredningen anser därför att det är
angeläget att läkarstudenterna får grundläggande kunskaper om dessa förhållanden. Utbildningsdepartementet instämmer i utredningens bedömning
och departementets förslag överensstämmer således med utredningens förslag.
Kunskap om hälso- och sjukvårdssystem m.m.

I nuvarande examensbeskrivning finns mål om att studenten ska ”visa
kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och
sjukvården”. Läkarutbildningsutredningen har lämnat förslag om ett
examensmål under rubriken ”Kunskap och förståelse” som ska ha lydelsen
”visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och andra länder
samt förståelse för strategier för likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård.”
Det är viktigt att den blivande läkaren har förståelse för hur hälso- och sjukvårdens styrs och är organiserad. Utbildningsdepartementet anser att det
därför bör betonas att kunskap om hälso- och sjukvårdssystem inbegriper
kunskap om organisation och styrning. Detta bör tydliggöras genom att
orden ”inbegripet deras organisation och styrning” läggs till i examensmålet.
Linköpings universitet framfört att det föreslagna målet bör revideras eller
specificeras tydligare avseende ”andra länder”. När det gäller vilka andra
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länders hälso- och sjukvårdssystem som är relevanta bedömer Utbildningsdepartementet att detta inte bör specificeras i examensbeskrivningen utan att
lärosätena bör föra en dialog om detta med relevanta avnämare. Departementet bedömer dock att studentens kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige bör betonas och att det räcker att studenten visar kännedom
om hälso- och sjukvårdssystem i andra länder.
Utbildningsdepartementets förslag innebär således att målets lydelse ändras
på så sätt att studenten ska ”visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i
Sverige, inbegripet deras organisation och styrning, och kännedom om
sådana system i andra länder, samt visa förståelse för strategier för likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård.
Kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar m.m.

Utredningen bedömer att centrala aspekter av förhållanden inom hälso- och
sjukvården behöver förstärkas i examensbeskrivningen. Utredningen har därför föreslagit ett nytt mål om att studenten ”ska visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, samt om metoder
för att utvärdera medicinsk verksamhet”. I det förslag som lämnas i denna
promemoria används begreppet prioriteringar i stället för effektivitet då prioriteringar bedöms mer ändamålsenligt. Det föreslås därmed att studenten
”ska visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- och
sjukvården, samt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet”.
Kunskap om användning av digitala hjälpmedel

Som nämnts tidigare har SKL och Vårdförbundet framfört synpunkter om att
examensbeskrivningen bör innehålla mål för att möta den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården. Utbildningsdepartementet instämmer i detta.
En ökad digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar inom hälsooch sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete. De digitala
hjälpmedel och stöd som används inom dessa verksamheter är föremål för
ständig förändring. Utbildningsdepartementet anser att vikten av att de
blivande läkarna har kunskap om användningen av digitala hjälpmedel bör
betonas i examensbeskrivningen. Mot denna bakgrund föreslås ett nytt
examensmål om att studenten ska ”visa kunskap om användning av digitala
hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och
utvecklingsarbete”. Relevanta aspekter som bör beaktas är bl.a. systemperspektiv när det gäller användningen av digitala hjälpmedel i hälso- och
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sjukvården och inom forskning- och utvecklingsarbete, samt vilka möjligheter och begränsningar som finns vid användningen. Vidare är såväl frågor
som rör patienters och medarbetares integritet som förståelse för hur en
ökad digitalisering kan påverka arbetssätt och metoder av stor vikt.
Kunskap om relevanta författningar

I nuvarande examensbeskrivning finns mål som innebär att studenten ska
”visa kunskap om relevanta författningar”. Utredningen föreslår att målet
ska kvarstå. Utbildningsdepartementet instämmer i att målet är fortsatt angeläget. Relevanta författningar som bör beaktas är t.ex. bestämmelserna i
förvaltningslagen (2017:900), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och
patientdatalagen (2008:355) samt bestämmelser i relevanta förordningar och
föreskrifter. Utbildningsdepartementets förslag överensstämmer med utredningens förslag.
Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Målet ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” i
gällande lydelse har nyligen införts och föreslås ingå även i den nya examensbeskrivningen för läkarexamen.
Krav på färdighet och förmåga
Förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras närstående

I gällande lydelse finns under rubriken ”Värderingsförmåga och förhållningssätt” målet ”visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt
gentemot patienter och deras närstående”. Utredningen föreslår dock under
rubriken ”Färdighet och förmåga” ett nytt mål om att studenten ska ”visa
fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras närstående med respekt för patientens integritet, behov, kunskaper och erfarenheter”. Utredningen bedömer att kommunikation med patienter och närstående utgör kärnan i läkarens profession. Utredningen anser att det i nuvarande examensbeskrivning finns mål som berör sådan kommunikation,
men att det behöver ytterligare förtydligas i examensmålen. Vidare framför
utredningen att detta tidigare i stor utsträckning tränades inom ramen för
AT-tjänstgöringen och senare års forskning har visat på vikten av gott
bemötande och delaktighet. Utbildningsdepartementet instämmer i utredningens bedömning. Det är viktigt att patienter och anhöriga bemöts med
respekt och lyhördhet och att den blivande läkaren kan anpassa bemötande
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och kommunikation utifrån patienternas och deras närståendes integritet,
behov, kunskaper och färdigheter. Utbildningsdepartementets förslag i
denna promemoria innebär en justering i förhållande till Läkarutbildningsutredningens förslag på så vis att ”och deras närståendes” har lagts till i målet
såvitt gäller respekt för integritet, behov, kunskaper och erfarenheter då det
bedöms vara av stor vikt att respekt även visas för de närstående i dessa
hänseenden. Således föreslås att studenten ska ”visa fördjupad förmåga till
professionellt bemötande av patienter och deras närstående med respekt för
patienternas och deras närståendes integritet, behov, kunskaper och
erfarenheter”.
Förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande
tillstånd

Utredningen har lämnat förslag om ett nytt examensmål under rubriken
”Färdighet och förmåga” som innebär krav på att studenten ska ”visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd”. Utredningen menar att förslaget med en sexårig sammanhållen utbildning innebär att examensbeskrivningen behöver förstärkas med
mål för träning i medicinskt beslutfattande. Vidare anser utredningen att
läkarstudenten under sin utbildning i vården ska tränas i att självständigt
kunna handlägga olika typer av akuta livshotande tillstånd, samt att inleda
behandling av dessa. Utbildningsdepartementet instämmer i utredningens
bedömning. Departementets förslag överensstämmer därför med
utredningens förslag.
Förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden m.m.

Utredningen har föreslagit ändringar i examensmålet om förmåga att diagnostisera den vanligaste sjukdomstillstånden som i gällande examensbeskrivning har lydelsen ”visa förmåga att självständigt diagnosticera de vanligaste
sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla
dessa”. Utredningen förslag innebär att ”patofysiologiskt och psykosocialt”
läggs till i målet samt att begreppet ”behandla” byts ut mot ”handlägga”.
Utredningens förslag har därmed lydelsen ”visa förmåga att ur ett patofysiologiskt och psykosocialt perspektiv självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden och i samverkan med patienten handlägga dessa”.
Utbildningsdepartementet bedömer att det i vissa fall kan vara relevant med
andra perspektiv än patofysiologiskt och psykosocialt perspektiv. I förhållande till utredningens förslag föreslås målet därför utökas med skrivningen
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”samt andra relevanta perspektiv”. Det föreslås således att målet om fördjupad förmåga att diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden justeras
på så sätt att studenten ska ”visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt andra relevanta perspektiv och i samverkan med patienten
handlägga dessa”.
Förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete
m.m.

Vidare föreslår utredningen ändringar i det nuvarande målet som har
lydelsen ”visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och
förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som
grupper av patienter”. Utredningen föreslår att lydelsen ska ändras på så sätt
att studenten ska ”visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och
sjukdomsförebyggande arbete för enskilda, grupper och på samhällsnivå”.
Lunds universitet och Umeå universitet framfört synpunkter när det gäller examination av studenternas förmåga att initiera och medverka i sådant arbete på
samhällsnivå. Till skillnad från utredningen bedömer Utbildningsdepartementet att det är för omfattande att ställa krav på att studenterna i utbildningen till läkarexamen ska initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete på samhällsnivå. Förslaget i denna promemoria
innebär att studenterna i stället ska visa förmåga ”att redogöra för hur sådant
arbete bedrivs på samhällsnivå”. Förslaget innebär således att studenten ska
”visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete för enskilda och grupper, samt att redogöra för hur sådant
arbete bedrivs på samhällsnivå”.
Förmåga att kommunicera och dokumentera åtgärder och behandlingsresultat

I nuvarande examensbeskrivning finns mål ”visa förmåga att muntligt och
skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter
samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa”. Utredningen föreslår att målet justeras till lydelsen ”visa förmåga att muntligt och
skriftligt kommunicera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter
och dokumentera dessa i enlighet med relevanta författningar”. Utbildningsdepartementet anser att utredningens förslag till ändringar är bra. Departementets förslag överensstämmer således med utredningens förslag.

30 (48)

Förmåga att bidra till lärande m.m.

I nuvarande examensbeskrivning finns mål om att studenten ska ”visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter”. Läkarutbildningsutredningen anser att hälsooch sjukvården är i ständig utveckling och att det finns höga förväntningar
på vetenskaplighet och på att tillämpa den senaste kunskapen. Utredningen
menar att detta ställer krav på kontinuerligt lärande, och att läkaren har en
central roll när det gäller att bidra till kunskapsutvecklingen. Utredningen har
föreslagit examensmålet ”visa förmåga att bidra till lärande i olika grupper,
samt genomföra handledande uppgifter”. Utredningen menar att skrivningen
”bidra till lärande” betonar rollen i en grupp med många olika kompetenser,
samtidigt som den understryker att detta sker kontinuerligt i den dagliga
verksamheten, och inte enbart är kopplat till undervisningssituationer.
Utbildningsdepartementet bedömer att det även fortsättningsvis finns skäl
att i detta mål ställa krav på att studenten ska visa fördjupad förmåga.
Utbildningsdepartementets förslag innebär därför en skärpning av kraven på
så vis att studenten ska visa ”fördjupad” förmåga att bidra till lärande.
Således föreslås att studenten ska ”visa fördjupad förmåga att bidra till
lärande i olika grupper samt genomföra handledande uppgifter”.
Förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete

I nuvarande examensbeskrivning finns mål om att studenten ska ”visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälsooch sjukvården som inom vård och omsorg”. Läkarutbildningsutredningen
anser att medarbetarskap, ledarskap och lärande är några av de mest centrala
kärnkompetenserna för den yrkesverksamma läkaren. Utredningen vill lyfta
fram betydelsen av dessa kompetenser i målen och föreslår ett examensmål
under rubriken ”Färdighet och förmåga” som innebär att studenten ska ”visa
förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälsooch sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället”.
Linköpings universitet har framfört att målet bör specificeras tydligare.
Utbildningsdepartementet bedömer dock att målformuleringen inte bör
specificeras ytterligare mot bakgrund av principen om att examensbeskrivningarna bör vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga samt långsiktigt hållbara. Vilka professioner inom andra delar av samhället som är
relevanta för läkare att samarbeta med är något som universiteten vid varje
tid bör ta ställning till i dialog med studenter och relevanta avnämare. Utbildningsdepartementets förslag överensstämmer således med utredningens
förslag.
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Förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete m.m.

Läkarutbildningsutredningen konstaterar att det i nuvarande lydelse finns
mål om att studenten ska ”visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i
och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet”. Utredningen föreslår att i detta lägga till mål som innebär att
studenten ska beredas möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbeten. Utredningen bedömer detta som centralt då det finns tydliga kopplingar mellan förbättringsarbete och forsknings- och utvecklingsarbete.
Utredningens förslag innebär att studenten ska ”visa förmåga att initiera,
medverka i och genomföra förbättringsarbete samt visa sådan färdighet som
fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete”. Lunds universitet och
Örebro universitet har framfört synpunkter på att studenten ska visa förmåga
att genomföra förbättringsarbete i sina remissvar. Utbildningsdepartementet
anser att det är fortsatt relevant att betona förmågan att genomföra förbättringsarbete. Det är däremot upp till de universitet som anordnar utbildningen att bestämma hur förmågan att genomföra förbättringsarbete bör
examineras.
Utredningens förslag innebär också att ”utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet” utgår ur målet. Kunskap om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet omfattas dock av det föreslagna målet ”visa kunskap om
patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, digitala hjälpmedel samt om
metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet” under rubriken Kunskap
och förståelse.
När det gäller Vetenskapsrådets förslag att målet skulle kunna tydliggöras
genom att dela upp det i flera mål bedömer Utbildningsdepartementet att det
inte finns skäl att tillföra ytterligare examensmål utöver det nya mål om digitala hjälpmedel som föreslås i denna promemoria. Den ändrade examensbeskrivningen kommer att innebära att universitet som erbjuder utbildning
till läkarexamen måste fatta beslut om t.ex. nya utbildningsplaner och kursplaner för att anpassa utbildningen till de nya bestämmelserna. I denna
process kommer lärosätena att kunna ta fram mer detaljerade mål utifrån den
nya lydelsen av examensbeskrivningen för läkarexamen. I detta sammanhang
kan universiteten beakta Vetenskapsrådets synpunkt om behov av tydliggörande mellan forskningsarbete och förbättringsarbete. Utbildningsdepartementets förslag överensstämmer således med utredningens förslag.
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Karv på förmågor som kvarstår enligt gällande lydelse

Utredningen föreslår att målen ”visa förmåga att kritiskt och systematiskt
integrera och använda kunskap samt analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer” samt ”visa fördjupad förmåga att på
vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom
det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma
och använda relevant information” i gällande lydelse ska ingå även i den nya
examensbeskrivningen. Utbildningsdepartementet instämmer i att målen är
fortsatt relevanta och departementets förslag överensstämmer således med
utredningens förslag.
Krav på värderingsförmåga och förhållningssätt
Förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt

I gällande lydelse finns målet ”visa förmåga till ett etiskt och professionellt
förhållningssätt gentemot patienter och närstående”. Utredningens förslag
innebär att detta mål utgår och att dessa aspekter inarbetas i andra mål, delvis
under rubriken ”Värderingsförmåga och förhållningssätt” och delvis under
rubriken ”Färdigheter och förmåga”.
Utredningen föreslår att målet ”visa förmåga till självkännedom och empatisk förmåga” under rubriken ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”
justeras på så sätt att begreppet ”professionellt förhållningssätt” läggs till.
Vidare föreslås begreppet självkännedom bytas ut mot självreflektion. Utredningen menar att självreflektion lättare kan bedömas och examineras. Den
föreslås därmed att studenten ska ”visa förmåga till självreflektion och
empati samt till ett professionellt förhållningssätt”. Utbildningsdepartementet anser att utredningens förslag till ändringar är bra. Departementets
förslag överensstämmer således med utredningens förslag.
Förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten

Även justeringar i målet ”visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna” föreslås. Utredningen har föreslagit att begreppet hälsofrämjande förhållningssätt används i examensmålet och att lydelsen ska vara
”visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på
patienten med särskilt beaktande av etiska principer och de mänskliga rättigheterna”. Genom denna förändring avser utredningen att markera betydelsen
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av att tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt i alla delar av vårdens verksamheter. Målet omfattar även etiska principer och mänskliga rättigheter, där
bl.a. bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567) och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är viktiga att beakta. Utbildningsdepartementet föreslår en justering av utredningens förslag. Den
skrivning i nuvarande lydelse om vetenskapligt synsätt har utgått i utredningens förslag. Det bedöms fortsatt vara relevant att betona att förmågan
till helhetssyn på patienten ska utgå från ett vetenskapligt synsätt. Departementets förslag innebär således att studenten ska ”visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer och de
mänskliga rättigheterna”.
Förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens m.m.

Därutöver har utredningen lämnat förslag om ändringar i målet ”visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens”. Utredningen föreslår lydelsen ”visa förmåga att
identifiera sitt behov av, och ta ansvar för, sin fortlöpande kompetensutveckling”. Utbildningsdepartementets förslag innebär att ordet ”kompetensutveckling” i utredningens förslag byts ut mot ordet ”kompetens” då detta
bedöms mer ändamålsenligt. Vidare föreslås målet omformuleras något
språkligt för att det ska bli mer lättläst. Målet föreslås således lyda ”visa
förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens
och att ta ansvar för detta”.
Det självständiga arbetet ska ha en omfattning på 30 högskolepoäng

Krav på ett självständigt arbete (examensarbete) bör ställas för samtliga
examina på grundnivå och avancerad nivå. Omfattningen på det självständiga arbetet bör relateras till kursfordringarna för respektive examen. Mot
denna bakgrund bör det självständiga arbetets omfattning fortsatt fastställas
till minst 30 högskolepoäng, vilket är i linje med vad som gäller för andra
yrkesexamina på avancerad nivå.
Läkarexamen ska även i fortsättningen vara en examen på avancerad nivå

För yrkesexaminas placering på grundnivå respektive avancerad nivå har
regeringen i propositionen Ny värld – ny högskola bedömt att examina som
omfattar 240 högskolepoäng eller mer placeras på avancerad nivå. Utbildningsdepartementet bedömer att en läkarexamen enligt de föreslagna
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bestämmelserna även fortsättningsvis bör vara en examen på avancerad nivå
med en omfattning om 360 högskolepoäng.
En förlängning av utbildningen till läkarexamen är i överensstämmelse med
yrkeskvalifikationsdirektivet

Läkaryrket är som nämnts i avsnitt 4.3 ett reglerat yrke som omfattas av
yrkeskvalifikationsdirektivet. Sådana kvalifikationer som läkare erkänns
genom s.k. automatiskt erkännande, som bygger på en samordning av
minimikraven för utbildning mellan medlemsländerna. Den svenska regleringen av läkaryrket bedöms även efter de ändringar som föreslås vara
förenlig med kraven i direktivet (artikel 24).
Beslut om tillstånd att utfärda läkarexamen enligt de nya bestämmelserna
krävs

Den reviderade examensbeskrivning för läkarexamen som föreslås i denna
promemoria innebär en väsentlig ändring av kraven för läkarexamen, både i
fråga om omfattning och genom de nya och reviderade examensmålen.
Utbildningsdepartementet bedömer därför att universitet och högskolor som
vill ge läkarexamen enligt de nya bestämmelserna behöver ansöka om tillstånd hos Universitetskanslersämbetet. Det kan göras när regeringen har
fattat beslut om ändringarna av läkarexamen. Det ankommer på Universitetskanslersämbetet att avgöra hur prövningarna av högskolornas ansökningar ska genomföras och fatta beslut om tillstånd.
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7. Ikraftträdande och övergångsregler

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019, men de
nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om utbildning som bedrivs och
examina som utfärdas efter utgången av juni 2020.
Äldre bestämmelser ska gälla för utbildning som bedrivs och för examina
som utfärdas före den 1 juli 2020.
Den som före den 1 juli 2020 har påbörjat en utbildning till läkare enligt
äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en sådan
utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen,
bör också ha rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2029.
Innan den nya examensbeskrivningen kan börja tillämpas behöver de universitet som erbjuder utbildning till läkarexamen få tid att vidareutveckla utbildningen och fatta nödvändiga beslut om t.ex. nya utbildningsplaner och kursplaner för att anpassa utbildningen till den nya examensbeskrivningen. Lärosätena behöver också ansöka om tillstånd att utfärda läkarexamen enligt den
nya examensbeskrivningen hos Universitetskanslersämbetet och myndigheten ska hinna pröva och besluta om ansökningarna. Dessutom är det
viktigt att de studenter som söker till utbildningen får korrekt information i
god tid innan ansökan ska göras. Mot denna bakgrund föreslås att de nya
bestämmelserna om läkarexamen ska träda i kraft den 1 juli 2019, men att de
nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om utbildning som bedrivs och
examina som utfärdas efter utgången av juni 2020. De äldre bestämmelserna
föreslås gälla för utbildning som bedrivs och för examina som utfärdas före
den 1 juli 2020.
Den som före den 1 juli 2020 har påbörjat en utbildning till läkarexamen
enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, bör ha rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2029. I
propositionen Bastjänstgöring för läkare föreslås att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få rätt att meddela föreskrifter i
fråga om när äldre föreskrifter om praktisk tjänstgöring för läkare ska gälla.
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För att skapa ett flexibelt system för studenterna bör de som påbörjat en
utbildning till läkare före den 1 juli 2020 så långt det är möjligt erbjudas att få
en examen enligt de nya bestämmelserna.
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8. Konsekvenser

Universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen berörs av förslagen. Vidare
berörs landstingen, studenter på läkarutbildningen samt patienter och deras
närstående.
8.1 Konsekvenser för universitet med tillstånd att utfärda
läkarexamen

För de universitet som har tillstånd att utfärda läkarexamen och anordnar
läkarutbildningen kommer förslaget att innebära ett arbete med att anpassa
utbildningen efter de nya målen samt den utökade omfattningen. Det gäller
även den del av utbildningen som landstingen medverkar i. Lärosätena
kommer också att behöva ansöka om tillstånd hos Universitetskanslersämbetet att få utfärda läkarexamen enligt de nya bestämmelserna.
8.2 Konsekvenser för studenter

Den förändrade och moderniserade examensbeskrivningen för läkarexamen
bedöms medföra högre kvalitet på utbildningen och göra studenterna bättre
rustade för yrkeslivet. Förslaget innebär att läkarutbildningen förlängs med
motsvarande en termins studier. Utbildningstiden fram till läkarexamen
kommer därmed bli längre för studenterna på läkarutbildningen, men innebär å andra sidan att studenterna i högre grad än i dag kommer att kunna
förutse när de kan få legitimation eftersom det inte ska ställas krav på
allmäntjänstgöring. Den nya examensbeskrivningen tillsammans med förslagen i propositionen Bastjänstgöring för läkare bedöms leda till ett
sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist.
Studiemedel kan i dag lämnas för högst sex års studier. Förslaget innebär att
läkarstudenter som studerar med studiestöd kommer att behöva studiemedel
för sex års studier, dvs. ytterligare en termin (20 veckors studier) jämfört
med vad som lämnas i dag. För studerande som följer normalstudietiden
ryms detta inom ramen för nuvarande bestämmelser inom studiemedelssystemet. För en student som följer den normala studiegången och har fullt
studiemedel (bidrag och lån) kommer skuldsättningen att öka med lån motsvarande 20 veckor (36 400 kronor från och med den 1 juli 2018). Det kan
även innebära ett inkomstbortfall eftersom studietiden till examen förlängs
med en termin.
De föreslagna målen för läkarexamen bedöms i större utsträckning motsvara
hälso- och sjukvårdens behov vilket är positivt även för studenterna.
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8.3 Konsekvenser för landstingen

Den föreslagna examensbeskrivningen bedöms i större utsträckning
förbereda läkarstudenterna för att möta vårdens behov. Eftersom utbildningstiden föreslås förlängas kommer ett glapp på en termin att uppstå från
det att den sista kullen som läser utbildningen till nuvarande läkarexamen
examineras till dess att studenterna från den första kullen som läser utbildningen till den läkarexamen som föreslås i denna promemoria examineras.
Avsikten är dock att föreslagen läkarexamen ska ligga till grund för legitimation utan krav på ytterligare tjänstgöring. Landstingen bedöms därför få
förbättrade förutsättningar att anställa legitimerade läkare.
I 5 § ALF-avtalet anges att universitet och landsting har gemensamt ansvar
för utformning och genomförande av den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. De föreslagna förändringarna när det gäller omfattning och
mål för läkarexamen påverkar även den del av utbildningen av läkare som
landstingen medverkar i. Landsting och lärosäten kommer därmed behöva
anpassa denna del av utbildningen till de nya målen.
8.4 Konsekvenser för patienterna och andra grupper

Den förändrade och moderniserade examensbeskrivningen för läkarexamen
bedöms få positiva konsekvenser för patienter och deras närstående samt för
andra grupper som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. De föreslagna målen betonar bl.a. patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande av patienter och deras närstående samt hälsofrämjande förhållningssätt. Vidare betonas etiska principer och deras tillämpning i hälso- och sjukvården. Målen syftar även till att stärka det medicinska beslutsfattandet och
förbereda studenterna för att självständigt arbeta som läkare.
8.5 Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsberäkningen utgår från att antalet tillkommande helårsstudenter på
läkarutbildningen uppgår till 883. Hänsyn har tagits till den utbyggnad av
läkarutbildningen som påbörjas i år efter förslag i budgetpropositionen
för 2018.
En förlängning av läkarexamen bedöms medföra ökade kostnader för studiemedel motsvarande 20 veckors studiemedel. De tillkommande studenterna
beräknas ta studiemedel i samma utsträckning som genomsnittet av studentpopulationen. Statens ökade kostnader för studiemedel beräknas då öka med
maximalt 28 miljoner kronor från och med år 2026.
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Den föreslagna ökningen av läkarutbildningens längd, motsvarande en
termins studier, medför en ökning av antalet helårsstudenter. Den nya läkarexamen planeras tillämpas för de studenter som påbörjar sin utbildning höstterminen 2020, vilket innebär att förlängningen kommer att innebära ett ökat
antal studenter i utbildning från och med år 2026. Redovisningen av de möjliga ekonomiska konsekvenserna av den förlängda utbildningen har delats
upp i två separata beräkningar – den ena för statens ersättning till landstingen (den s.k. ALF-ersättningen) och den andra för de berörda universitetens anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beräkningen
utgår från 2018 års ersättningsbelopp för utbildningsområdet medicin och
den ersättning som utgår till landstingen för medverkan i läkarutbildningen
under 2018.
Kostnaden för de tillkommande helårsstudenterna som avräknas inom lärosätenas takbelopp beräknas till ca 126 miljoner kronor. Vidare beräknas
ökningen av antalet helårsstudenter innebära att statens ersättning till landstingen för deras medverkan i utbildningen av läkare ökar med ca 67 miljoner
kronor.
8.6 Konsekvenser i fråga om jämställhet mellan kvinnor och män och
integrationspolitiska konsekvenser

Det är fler kvinnor än män som läser utbildningen till läkarexamen, men
könsfördelningen är ändå relativt jämn. Läsåret 2016/17 utgjorde kvinnorna
56 procent av nybörjarna på läkarutbildningen och männen utgjorde 44 procent. Den föreslagna förlängningen av utbildningen bedöms inte påverka
andelen kvinnor och män som studerar till läkarexamen.
Andelen studenter med utländsk bakgrund är mindre på läkarutbildningen än
på t.ex. apotekar- och tandläkarutbildningarna men har ökat under senare år.
På läkarutbildningen var 27 procent av nybörjarna läsåret 2016/17 antingen
födda utomlands eller födda i Sverige men med två utrikesfödda föräldrar.
De föreslagna förändringarna av utbildningens längd och examensmålens
innehåll bedöms inte påverka andelen studenter med svensk och utländsk
bakgrund som studerar till läkarexamen.
Det finns skillnader i sjukdomspanorama mellan olika länder beroende på
politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Det finns också skillnader i
hälsa mellan olika socioekonomiska grupper inom samma land och i många
fall mellan kvinnor och män samt inrikes och utrikes födda. Den föreslagna
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examensbeskrivningen innehåller mål som ska ge de blivande läkarna
kunskap och förståelse för dessa aspekter vilket bedöms ge positiva jämställdhets- och integrationspolitiska konsekvenser för samhället.
8.7 Konsekvenser för företag

Förslagen bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för privata vårdgivare. Att utbildningen ska kunna vara legitimationsberättigande innebär en
möjlighet för privata arbetsgivare att anställa läkare efter att de har erhållit
läkarexamen och legitimation utan krav på genomgången allmäntjänstgöring.
Privata vårdgivare bedöms därför få förbättrade förutsättningar att anställa
legitimerade läkare.
Särskild hänsyn till små företag

Förslagen avser att förbereda läkare att självständigt utöva läkaryrket. Det
behöver därför inte tas någon särskild hänsyn till små företag vid reglernas
utformning.
8.8 Konsekvenser i fråga om erkännande av yrkeskvalifikationer
enligt yrkeskvalifikationsdirektivet

Förslaget bedöms uppfylla minimikraven för läkarutbildning i det så kallade
yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer som har ändrats genom
ändringsdirektivet 2013/55/EU).
Konsekvenser för personer som vill utöva yrket som läkare

Eftersom den sammanlagda tiden det tar att få en läkarlegitimation kommer
att bli kortare för dem som läser utbildningen till läkarexamen i Sverige
kommer dessa personer snabbare att omfattas av möjligheten att få sina
yrkeskvalifikationer erkända i en annan stat som omfattas av direktivet.
Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser i övrigt i förhållande till
i dag för personer som genomgått läkarutbildning i Sverige eller som vill få
en läkarutbildning från ett annat land erkänd i Sverige.
Konsekvenser för Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet ska till Europeiska kommissionen via informationssystemet för den inre marknaden (IMI) anmäla de författningar som
antas i fråga om utfärdande av bevis på formella kvalifikationer som ger
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behörighet att utöva yrkesverksamhet som bl.a. läkare, inklusive uppgift om
utbildningens innehåll och längd.
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Bilaga 1
Förslag i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning om
förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
LÄKAREXAMEN
Omfattning

Läkarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 360
högskolepoäng.

Mål

För läkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse

För läkarexamen ska studenten
– visa såväl bred som djup kunskap inom det medicinska området,
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet i yrkesutövningen,
– visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området
och insikt i metodernas möjligheter och begränsningar,
– visa kunskap om etiska principer inom hälso- och sjukvården och inom
forsknings och utvecklingsarbete,
– visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som
påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt
perspektiv,
– visa kunskap om hälso- och sjukvårdsystem i Sverige och andra länder,
samt visa förståelse för strategier för likvärdig tillgång till hälso- och
sjukvård,
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– visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i hälso- och
sjukvården, samt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet, och
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För läkarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och
deras närstående med respekt för patientens integritet, behov, kunskaper
och erfarenheter.
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap
samt analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar, och
situationer,
– visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av
akuta livshotande tillstånd samt,
– visa fördjupad förmåga att ur ett patofysiologiskt och psykosocialt
perspektiv självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden
och i samverkan med patienten handlägga dessa,
– visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och
sjukdomsförebyggande arbete för enskilda, grupper och på samhällsnivå,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtgärder och
behandlingsresultat med berörda parter och dokumentera dessa i enlighet
med relevanta författningar,
– visa förmåga att bidra till lärande i olika grupper, samt genomföra
handledande uppgifter,
– visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom
hälso- och sjukvården som med professioner inom andra delar av
samhället,

44 (48)

– visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete
samt visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta,
företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika
grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant
information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För läkarexamen ska studenten
– visa förmåga till självreflektion, empati och till ett professionellt
förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på
patienten och särskilt beaktande av etiska principer och de mänskliga
rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av, och ta ansvar för, sin
fortlöpande kompetensutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30
högskolepoäng.

Övrigt

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

45 (48)

Bilaga 2
Förteckning över remissinstanserna avseende betänkandet För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Riksrevisionen,
Justitiekanslern, Kommerskollegium, Kammarkollegiet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Överklagandenämnden för högskolan, Högskolans avskiljandenämnd, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Socialstyrelsen, Statens beredning för
medicinsk utvärdering, Vetenskapsrådet, Regelrådet, Uppsala universitet,
Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings
universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Stockholm läns landsting, Uppsala läns landsting, Södermanlands läns landsting, Östergötlands
läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Kalmar
läns landsting, Blekinge läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns
landsting, Västra Götalands läns landsting, Värmlands läns landsting, Örebro
läns landsting, Västmanlands läns landsting, Dalarnas läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Borås kommun,
Falu kommun, Huddinge kommun, Kiruna kommun, Kungsbacka kommun,
Malmö kommun, Södertälje kommun, Åmåls kommun, Örebro kommun,
Handikappförbunden, Medicine Studerandes Förbund, Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, Svenska Läkaresällskapet,
Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges farmaceuter, Sveriges tandläkarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges läkarförbund,
Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges Yngre Läkares Förening, Vårdförbundet.
Följande remissinstanser har beretts tillfälle att avge yttrande men har avstått
från att yttra sig: Riksdagens ombudsmän, Gotlands kommun, Alvesta kommun, Bodens kommun, Göteborgs kommun, Eskilstuna kommun, Helsingborgs kommun, Jönköpings kommun, Karlstads kommun, Köpings kommun, Linköpings kommun, Lunds kommun, Motala kommun, Norrköpings
kommun, Oskarshamns kommun, Skövde kommun, Stockholms kommun,
Sundsvalls kommun, Umeå kommun, Uppsala kommun, Västerås kommun,
Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun, Akademikerförbundet SSR,
Saco Studentråd, Sveriges förenade studentkårer, Tjänstemännens Centralorganisation.
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Därutöver har spontana remissvar lämnats av: Tandvårdsskadeförbundet,
Svensk förening för allmänmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Riksförbundet för sexuell upplysning, Svenska Distriktsläkarföreningen,
Kungl. Vetenskapsakademin, Svensk plastikkirurgis Förening, Riksförbundet
för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svensk Rättsmedicinsk
Förening, Rättsmedicinalverket.
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Bilaga 3
Referensgrupp för biträde i arbetet med en förändrad läkarexamen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tomas Egeltoft, Universitetskanslersämbetet
Jarl Hellman, Uppsala universitet
Peter Svensson, Lunds universitet
Karin Manhem, Göteborgs universitet
Magnus Hultin, Umeå universitet
Jan Brynhildsen, Linköpings universitet
Riitta Möller, Karolinska institutet
Hans Hjelmqvist, Örebro universitet
Lennart Christiansson, Socialstyrelsen
Anna-Clara Olsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Inger Hagqvist, Sveriges Kommuner och Landsting
Max van Eijk, Vårdföretagarna
Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
Jonas Ålebring, Sveriges Yngre Läkares Förening
Torbjörn Ledin, Svenska Läkaresällskapet
Pooyan Masarrat, studentrepresentant
Malin Fredén Axelsson, studentrepresentant
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 165

Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förslag till sammanträdesplan för styrelsen och
arbetsutskottet 2019 samt,
 Föreslå regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan för
regionfullmäktige 2019
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för regionstyrelsen och
dess arbetsutskott samt förslag till sammanträdesdagar för
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-27 inkl bilaga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid arbetsutskottet sammanträde görs vissa justeringar i
sammanträdesplan. Beslutas att en reviderad plan föreläggs
styrelsen för beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-18

1(1)

RJL 2018/2227

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår
 Regionfullmäktig fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2019
enligt följande: 5/2, 9/4, 18/6, 27/8, 1/10, 5-6/11 samt 3/12
Regionstyrelsen fastställer
 Sammanträdesplan för 2019 för regionstyrelsen enligt följande:
29/1, 5/3, 26/3, 14/5, 11/6, 13/8, 24/9, 22/10, 25/11 samt 17/12


och regionstyrelsens arbetsutskott enligt följande:
16-17/1, 19/2, 12/3, 30/4, 28/5, 24/6, 10-11/9, 8/10, 12/11 samt 9/12

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för regionstyrelsen och dess
arbetsutskott.

Information i ärendet
Regionstyrelsens förslås fastställa sammanträdesdagar för år 2019 enlig bilaga

Beslutsunderlag


Sammanträdesplan 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontor, kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 166

Hyresavtal Hälsan
Diarienummer: RJL 2016/348
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänna förliggande hyresavtal med Hemsö Hälsan AB
avseende lokaler.
Sammanfattning
Region Jönköings län sa i oktober 2016 upp nuvarande hyresavtal
avseende lokaler i fastigheten Hälsan 3 för omförhandling. Under
2018 har ett nytt avtal förhandlats fram att gälla rån 2019-11-01.
Det nya hyresavtalet innebär en sänkt hyra för Region Jönköpings
län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-09-03
 Hyresavtal mellan Hemsö Hälsan AB och Region
Jönköpings län
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-03

1(2)

RJL 2016/3418

Regionstyrelsen

Nytt hyresavtal med Hemsö Hälsan AB
avseende lokaler i fastigheten Hälsan 3
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande hyresavtal med Hemsö Hälsan AB avseende
lokaler.

Sammanfattning
Region Jönköpings län sa i oktober 2016 upp nuvarande hyresavtal avseende
lokaler i fastigheten Hälsan 3 för omförhandling. Under 2018 har ett nytt avtal
förhandlats fram att gälla från 2019-11-01. Det nya hyresavtalet innebär en sänkt
hyra för Region Jönköpings län.

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings läns hyresavtal avseende lokaler i fastigheten Hälsan 3 har
bestått av ett grundavtal inklusive flertalet tilläggsavtal och ett tilläggsavtal
avseende förlängning i 10 år. Tilläggsavtalet avseende förlängning
ogiltigförklarades av Hovrätten oktober 2016 och Högsta domstolen lämnade inte
prövningstillstånd. Resultatet av att tilläggsavtalet ogiltigförklarades blev en
minskad hyreskostnad om cirka 30 miljoner kronor för Region Jönköpings län
över 10 års tid. Ogiltigförklarandet innebar även att grundavtalet var
uppsägningsbart. Båda parter lämnade under 2016 en uppsägning för
omförhandling av hyran där Hemsö Hälsan AB ville se en kraftig hyreshöjning
medan Region Jönköpings län bedömde att hyran var alldeles för hög även efter
den minskade hyreskostnaden på 30 miljoner. Regionfastigheter har fört en dialog
med hyresgästerna i lokalerna inför förhandlingen kring ytor med mera.

Nytt hyresavtal
Under 2018 har parterna mötts i förhandlingar där regionfastigheter företrätt
Region Jönköpings län. Hemsö Hälsan AB och Region Jönköpings län har nu
kommit överens utan behov av Hyresnämndens stöd. Regionfastigheter bedömer
att det framförhandlade hyresavtalet är marknadsmässigt.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2016/3418

Det nya hyresavtalet som ersätter det befintliga är konstruerat utifrån en mer
vanligt förekommande gränsdragning där hyresvärden tar ett större ansvar och
mycket ingår i hyran, det var en önskan från båda parter att hyresvärden skulle
ansvara för abonnemangen avseende media samt huvuddelen av underhållet.
Hyran enligt det nya hyresavtalet är ca 8,4 miljoner kronor per år inklusive media
och huvuddelen av underhållet. Det innebär en hyressänkning om ca 2 miljoner
kronor per år de kommande 10 åren jämfört med ett oförändrat avtal.
Det nya hyresavtalet gäller från 2019-11-01—2029-10-31.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-03
Hyresavtal mellan Hemsö Hälsan AB och Region Jönköpings län

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service, Regionfastigheter
Regionledningskontoret, ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 114

Nya lokaler för öron-näs- och halsmottagningen
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1359
Beslut
Nämnden föreslås
 Godkänna ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och
halsmottagningen vid Höglandssjukhuset Eksjö till en
maximal kostnad på 12 000 000 kronor.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnationen för nya lokaler till
öron-, näs- och halsmottagningen i Eksjö. Mottagningen har
behov av nya lokaler utifrån arbetsmiljöproblem men
förändringen är även en del av de lösningar som behövs för att en
ny MR 3 Tesla ska kunna installeras vid Höglandssjukhuset i
Eksjö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet.
Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-04, kl 08:00-09:40

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 139

Nya lokaler för öron-näs- och halsmottagningen
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1359
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och
halsmottagningen vid Höglandssjukhuset Eksjö till en
maximal kostnad på 12 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnationen innebär nya lokaler för öron-, näs- och
halsmottagningen i Eksjö. Mottagningen har behov av nya lokaler
utifrån arbetsmiljöproblem men förändringen är även en del av de
lösningar som behövs för att en ny MR 3 Tesla ska kunna
installeras vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Beslutsgång
Ordföranden informerar om att ärendet kommer att föreläggas
nämnden FS före beslut i regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40
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Regionstyrelsen

Nya lokaler för öron-, näs- och
halsmottagningen Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och halsmottagningen
vid Höglandssjukhuset Eksjö till en maximal kostnad på 12 000 000
kronor.

Sammanfattning
Ombyggnationen innebär nya lokaler för öron-, näs- och halsmottagningen i
Eksjö. Mottagningen har behov av nya lokaler utifrån arbetsmiljöproblem men
förändringen är även en del av de lösningar som behövs för att en ny MR 3-Tesla
ska kunna installeras vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Information i ärendet
Ombyggnationen innebär nya lokaler för öron-, näs- och halsmottagningen i
Eksjö. Mottagningen har behov av nya lokaler utifrån arbetsmiljöproblem men
förändringen är även en del av de lösningar som behövs för att en ny MR 3-Tesla
ska kunna installeras vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Lokalerna som mottagningen nu disponerar är inte ändamålsenliga, de är för små
och trånga och dispositionen är inte anpassade för den verksamhet som bedrivs.
Lokalerna uppfyller inte heller krav på fysisk tillgänglighet.
Lokalerna har problem med temperatur samt luftkvalitet och delar av
mottagningen störs av ljud från ovanliggande röntgenverksamhet. Möjligheten att
bygga om befintliga lokaler har inte bedömts aktuellt.
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Verksamhetens bedömning av investeringen:
Bilaga till ärende om Öron-, näs- och
halsmottagningen Eksjö, DNR 2018/1359
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för
(kunden/patienten)?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för
(kunden/patienten)?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller
patientsäkerhet?

4

Innebär investeringen möjlighet att förbättra
vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta
behandlingstider?

4

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ökar

Media (El, värme):

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Finansiering
Finansiering kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget
2018 med flerårsplan. Eventuellt behov av utökade kostnader för inventarier och
utrustning får hanteras inom Verksamhetsområde kirurgisk vård.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
Ritning och AFP daterad 2017-11-20

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Kirurgisk vård – ledningsstab
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Dokumentnamn

AFP
ÖNH mottagningen Höglandet Eksjö
Rubert F0243

Datum

2017-11-20

Avdelningsfunktionsprogram, AFP, för
Öron, näs och halsmottagningen
Höglandet Eksjö

Sida
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Dokumentnamn

AFP
ÖNH mottagningen Höglandet Eksjö
Rubert F0243

Datum

2017-11-20

VERKSAMHET
Nulägesbeskrivning
Verksamhet

Öron- näs- halskliniken har verksamhet på alla tre sjukhusen i Region Jönköpings län. På
mottagningarna tas patienter i alla åldrar med sjukdomar och skador i öron-, näs- och
halsområdet emot.
Verksamheten består av öron-, näs-, halsmottagningar, audionommottagningar samt
sömnapnémottagningar.
På höglandet ligger ÖNH-mottagningen på sjukhuset i Eksjö och audionommottagningen på
Nässjö vårdcentrum.
Organisation

På ÖNH- mottagningen arbetar ca 15 personer samt studenter och elever.
3 undersköterskor
5 sjuksköterskor inklusive sömnapnémottagningen.
3 läkare
3 vårdadministratörer
1 audionom mån, tisdag, torsdag, fredag
Dimensionering
Under en vecka har ÖNH-mottagningen drygt 230 patientbesök. Ca 45 patienter till sjuksköterska, 45
till audionom och 140 till läkare.

LOKALPROBLEM
Befintliga lokaler ÖNH mottagningen Eksjö

Lokalerna som mottagningen disponerar i Eksjö är inte ändamålsenliga. De är för små och
trånga och dispositionen är inte anpassad för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna
uppfyller inte heller krav på fysisk tillgänglighet.
Lokalerna upplevs som slitna och gamla med problem med temperatur och luftkvalitet.
Delar av mottagningen störs av ljud från ovanliggande MR.
Detta sammantaget leder till en mycket dålig arbetsmiljö och av den anledningen genomförs
denna förstudie.

Sida
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Dokumentnamn

AFP
ÖNH mottagningen Höglandet Eksjö
Rubert F0243

Datum

2017-11-20

Framtida verksamhet
Utveckling

Verksamheten önskar en samlokalisering av mottagningen till sjukhuset i Eksjö för
läkarmottagning, audionommottagning och sömnapnémottagning.

FÖRSLAG
Placering

I nuläget är det inte möjligt att även flytta audionommottagningen till Eksjö varför förslaget
enbart berör ÖNH-mottagningen.
I ett skede då hus 37 är inflyttat och smärtmottagningen lämnar sina lokaler på plan 6 kan
det vara möjligt att lägga audionommottagningen där.
ÖNH-mottagningen föreslås placeras i hus 08 plan 5. På plan 5 finns idag personal som
arbetar på SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) tidigare palliativa teamet och mobila
geriatriska teamet. Dessa personer skulle kunna flyttas till plan 6 i samma hus.

Bilagor:
Lokalprogram
Planlösningsskiss

Sida
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Höglandssjukhuset Eksjö
Lokalförsörjningsplan
Lokalprogram
Rev: 2017-11-01

Öron-, näsa-, halsmottagning
Typ av rum
Väntrum
RWC patient
WC patient
Information/Expedition vårdadministratörer
Undersökningsrum
Behandlingsrum

Antal
1
1
1
1
3
1

Yta
30 m²
6 m²
2 m²
15 m²
20 m²
25 m²

Totalyta
30 m²
6 m²
2 m²
15 m²
60 m²
25 m²

Omklädning patient
Vilrum patient/Väntrum säng
Rhino/vestibularis lab
Mottagningsrum för sömnapnémottagning

1
1
1
1

10 m²
10 m²
25 m²
15 m²

10 m²
10 m²
25 m²
15 m²

Expedition för sömnapnémottagning

1

10 m²

10 m²

Audionom mätrum
Läkemedelsrum
Desinfektionsrum

1
1
1

20 m²
5 m²
15 m²

20 m²
5 m²
15 m²

Förråd för tvätt och kläder
Förråd för sterilt material
Förråd för rent material
Kopieringsrum/Förråd papper
Expedition för
telefonrådgivning/operationskallelse
Expedition läkare
Expedition chef
Expedition chef
Expedition vårdpersonal

1
1
1
1
1

10 m²
5 m²
10 m²
5 m²
15 m²

10 m²
5 m²
10 m²
5 m²
15 m²

2
1
1
1

15 m²
10 m²
15 m²
15 m²

30 m²
10 m²
15 m²
15 m²

Samband
I anslutning till väntrum
I anslutning till väntrum

I anslutninmg till behandlingsrum

Expedition och mottagningsrum i
anslutning till varandra
Expedition och mottagningsrum i
anslutning till varandra

Beskrivning
Med del för barnväntrum
Skötrum
2 arbetsplatser
Läkarmottagningsrum
För hudoperationer i mottagningsmiljö. Möjlighet
att undersöka sängliggande patienter.
Två omklädningsplatser
Kan vara ett öppet utrymme

2 arbetsplatser

Diskmaskin för instrument, diskmaskin för
fiberskop

2 arbetsplatser
2 arbetsplatser, idag finns tre läkare
Med samtalsplats
2 arbetsplatser

Sida 2 av 2
Typ av rum
Konferensrum
Personalrum
Pentry personal
RWC personal
WC personal
Städrum
Miljörum
Konferensrum

Programyta

Antal
1
1

Yta
25 m²
40 m²

Totalyta
25 m²
40 m²

1
1
1
1
1
1

10 m²
6 m²
2 m²
5 m²
10 m²

10 m²
6 m²
2 m²
5 m²
10 m²
0 m²

461 m²

Samband

Beskrivning
För lynkmöten
25-30 personer, även för APT, dimensioneras
även för audionommottagningen

I direkt anslutning till personalrum

Löses ev i Desinfektionsrummet
Konferensrum för 25-30 personer
Tillgång till
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 167

Ändrat samarbetsavtal mellan
Kommunalförbundet Strålbehandling och
landsting/regioner
Diarienummer: RJL 2018/1925
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till ändrat samarbetsavtal
mellan landsting/regioner och Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling.
Sammanfattning
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner
angående finansiering av kommunalförbundets kostnader.
Samarbetsavtalet föreslås förändras så att abonnemangsavgiften
höjs vilket innebär en ökad fast kostnad för Region Jönköpings län
med cirka 1,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-21
 Förslag på ändrat samarbetsavtal mellan landsting/regioner
och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-31
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RJL 2018/1925

Regionstyrelsen

Ändrat samarbetsavtal mellan
Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling och landsting/regioner
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag till ändrat samarbetsavtal mellan
landsting/regioner och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Sammanfattning
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner angående finansieringen av
kommunalförbundets kostnader. Samarbetsavtalet föreslås förändras så att
abonnemangsavgiften höjs vilket innebär en ökad fast kostnad för Region
Jönköpings län med cirka 1,4 miljoner kronor.

Information i ärendet
Bakgrund
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 av de sju
landsting och regioner som innehar universitetssjukhus för att uppföra och driva
en nationell anläggning för protonstrålning, Skandionkliniken. Målsättningen är
att kunna tillhandahålla jämlik tillgång till denna högspecialiserade
behandlingsform till alla patienter som behöver, oavsett bostadsort i Sverige.
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan KAS och Sveriges landsting och regioner
angående finansieringen av kommunalförbundets kostnader. Enligt
samarbetsavtalet ska hälften av de budgeterade kostnaderna täckas genom
abonnemangsintäkter och hälften genom ett fast pris per fraktion.
Landstingsstyrelsen fattade 2012-10-16 beslut om att godkänna samarbetsavtalet.
I augusti 2015 behandlades den första patienten på Skandionkliniken.
Remitteringen av patienter har därefter inte ökat i den takt som förutsågs, dels i
utredningarna inför uppförandet av Skandionkliniken och dels inför att
samarbetsavtalet utformades. Intäkterna har därför blivit betydligt lägre än
kostnaderna med underskott som följd. År 2017 var resultatet -52,2 miljoner
kronor och år 2016 var det -37,7 miljoner kronor. För 2018 är prognosen ett
resultat på omkring -50 miljoner kronor.
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Inriktning för budget 2019 och ändringar i samarbetsavtalet
Skandionkliniken har höga fasta kostnader i form av kapitalkostnader för
materiella anläggningstillgångar och hyra för fastigheten samt även för personal,
medan de rörliga kostnaderna för att behandla ytterligare en patient är låga.
Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet lågt och Skandionkliniken skulle behöva få in
fler patienter. Bedömningen är samtidigt att det finns ett behov av
protonbehandling som inte tillgodoses i dag. Under de förutsättningar som råder
kommer det inte vara möjligt för kommunalförbundet att få en ekonomi i balans
endast genom kostnadsminskningar. Bedömningen är att en höjd
abonnemangsavgift är att föredra framför ett höjt pris per fraktion. Det motsvarar
bättre den kostnadsbild som Skandionkliniken har samtidigt som den styr
remissflödet på ett mer korrekt sätt. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunalförbundet och medlemmarna gemensamt att samarbetsavtalet ska
omförhandlas så att abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av kostnaderna för
Skandionkliniken.
Vidare föreslås att det skrivs in i avtalet att priset per fraktion ska räknas upp med
landstingsprisindex, (LPIK, exklusive läkemedel), vilket är en korrekt beskrivning
av hur priset sätts i dag. Då kan inte samtidigt priset räknas upp så att det täcker
50 procent av Skandionklinikens totala kostnader, varför denna skrivning föreslås
tas bort i avtalet.
När kapacitetsutnyttjandet är lågt medför varje extra utförd fraktion låga extra
kostnader för Skandionkliniken men betydande intäkter. För att uppmuntra
landstingen och regionerna att remittera många fler patienter i nuvarande situation
anser kommunalförbundet och dess medlemmar att direktionen ska ha möjlighet
att införa en mängdrabatt. Således föreslås möjligheten för direktionen att besluta
att priset sänks till hälften för fraktioner utöver landstingets/regionens kvot under
året, beräknat på befolkningsandel och de antal fraktioner som budgeten baseras
på.
Skandionkliniken har uppförts för att ge högspecialiserad behandling för patienter
i hela landet. Det förutsätter att landstingen och regionerna remitterar de patienter
för vilka protonstrålning har förutsättningar att ge ett bättre behandlingsresultat
med färre biverkningar än fotonstrålning, ”traditionell strålbehandling”.
Skandionkliniken ansvarar för att driva på arbetet med att ta fram nationella
behandlingsprotokoll, dvs strukturerade instruktioner rörande behandlingsstrategi
och teknik, för fler tumörgrupper. I takt med att det sker är det landstingens och
regionernas ansvar att remittera patienter för vilka behandlingsprotokollen anger
att protonstrålning är mer gynnsam än fotonstrålning.

Sammanfattning av förändringar i samarbetsavtalet för
budget 2019
Sammanfattningsvis innehåller det nya samarbetsavtalet följande förändringar:
• Abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av kostnaderna från och med år 2019.
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• Priset per fraktion räknas upp med LPIK exklusive läkemedel.
• Direktionen ges möjlighet att vid lågt kapacitetsutnyttjande införa en
mängdrabatt. Rabatten innebär att priset per fraktion sänks till hälften för beställda
fraktioner utöver landstingets/regionens kvot, beräknad som befolkningsandel
multiplicerad med antalet budgeterade fraktioner.
• Det tydliggörs i avtalet att landstingen och regionerna har ansvar för att aktuella
patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till universitetssjukhusens
onkologkliniker, som i sin tur ansvarar för att patienter remitteras till
Skandionkliniken.
Beräkningar har presenterats för ekonomidirektörsnätverket maj 2018,
abonnemangsavgiften vid 70% nivå skulle då utgöra 4,7 miljoner kronor jämfört
med en abonnemangsavgift på 50% av förbundets kostnadsnivå på 3,3 miljoner
kronor. Den ökade abonnemangsavgiften ryms inom ramen för den totalbudget
som finns för fasta och rörliga avgifter till Skandionkliniken. När antalet
patienter/fraktioner från Region Jönköpings län har ökat utifrån den tänkta
volymen kan budgeten behöva justeras, frågan bevakas av
Regionledningskontoret inför 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-31
Förslag på ändrat samarbetsavtal mellan landsting/regioner och
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

2018-06-27

Till Sveriges landsting och regioner

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
och Sveriges landsting och regioner
Bakgrund
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 av de sju landsting och
regioner som innehar universitetssjukhus för att uppföra och driva en nationell anläggning
för protonstrålning, Skandionkliniken. Målsättningen är att kunna tillhandahålla jämlik
tillgång till denna högspecialiserade behandlingsform till alla patienter som behöver, oavsett
bostadsort i Sverige.
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan KAS och Sveriges landsting och regioner angående
finansieringen av kommunalförbundets kostnader. Enligt samarbetsavtalet ska hälften av de
budgeterade kostnaderna täckas genom abonnemangsintäkter och hälften genom ett fast
pris per fraktion.
I augusti 2015 behandlades den första patienten på Skandionkliniken. Remitteringen av
patienter har därefter inte ökat i den takt som förutsågs, dels i utredningarna inför
uppförandet av Skandionkliniken och dels inför att samarbetsavtalet utformades.
Intäkterna har därför blivit betydligt lägre än kostnaderna med underskott som följd. År
2017 var resultatet -52,2 mkr och år 2016 var det -37,7 mkr. För 2018 är prognosen ett
resultat på omkring -50 mkr.
Inriktning för budget 2019 och ändringar i samarbetsavtalet
Skandionkliniken har höga fasta kostnader i form av kapitalkostnader för materiella
anläggningstillgångar och hyra för fastigheten samt även för personal, medan de rörliga
kostnaderna för att behandla ytterligare en patient är låga. Samtidigt är
kapacitetsutnyttjandet lågt och Skandionkliniken skulle behöva få in fler patienter.
Bedömningen är samtidigt att det finns ett behov av protonbehandling som inte tillgodoses i
dag.
Under de förutsättningar som råder kommer det inte vara möjligt för kommunalförbundet
att få en ekonomi i balans endast genom kostnadsminskningar. Bedömningen är att en höjd
abonnemangsavgift är att föredra framför ett höjt pris per fraktion. Det motsvarar bättre
den kostnadsbild som Skandionkliniken har samtidigt som den styr remissflödet på ett mer
korrekt sätt. Mot bakgrund av detta föreslår kommunalförbundet och medlemmarna
gemensamt att samarbetsavtalet ska omförhandlas så att abonnemangsavgiften höjs till 70
procent av kostnaderna för Skandionkliniken.

Vidare föreslås att det skrivs in i avtalet att priset per fraktion ska räknas upp med
landstingsprisindex, (LPIK, exklusive läkemedel), vilket är en korrekt beskrivning av hur priset
sätts i dag. Då kan inte samtidigt priset räknas upp så att det täcker 50 procent av
Skandionklinikens totala kostnader, varför denna skrivning föreslås tas bort i avtalet.
När kapacitetsutnyttjandet är lågt medför varje extra utförd fraktion låga extra kostnader för
Skandionkliniken men betydande intäkter. För att uppmuntra landstingen och regionerna att
remittera många fler patienter i nuvarande situation anser kommunalförbundet och dess
medlemmar att direktionen ska ha möjlighet att införa en mängdrabatt. Således föreslås
möjligheten för direktionen att besluta att priset sänks till hälften för fraktioner utöver
landstingets/regionens kvot under året, beräknat på befolkningsandel och de antal
fraktioner som budgeten baseras på.
Skandionkliniken har uppförts för att ge högspecialiserad behandling för patienter i hela
landet. Det förutsätter att landstingen och regionerna remitterar de patienter för vilka
protonstrålning har förutsättningar att ge ett bättre behandlingsresultat med färre
biverkningar än fotonstrålning, ”traditionell strålbehandling”. Skandionkliniken ansvarar för
att driva på arbetet med att ta fram nationella behandlingsprotokoll, dvs strukturerade
instruktioner rörande behandlingsstrategi och teknik, för fler tumörgrupper. I takt med att
det sker är det landstingens och regionernas ansvar att remittera patienter för vilka
behandlingsprotokollen anger att protonstrålning är mer gynnsam än fotonstrålning.
Sammanfattning av förändringar i samarbetsavtalet för budget 2019
Sammanfattningsvis innehåller det nya samarbetsavtalet följande förändringar:
•
•
•

•

Abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av kostnaderna från och med år 2019.
Priset per fraktion räknas upp med LPIK exklusive läkemedel.
Direktionen ges möjlighet att vid lågt kapacitetsutnyttjande införa en mängdrabatt.
Rabatten innebär att priset per fraktion sänks till hälften för beställda fraktioner
utöver landstingets/regionens kvot, beräknad som befolkningsandel multiplicerad
med antalet budgeterade fraktioner.
Det tydliggörs i avtalet att landstingen och regionerna har ansvar för att aktuella
patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till universitetssjukhusens
onkologkliniker, som i sin tur ansvarar för att patienter remitteras till
Skandionkliniken.

Den fortsatta processen
Landstingen/regionerna ska återkomma med preliminärt besked om de godkänner avtalet och även vilket politiskt organ som kan fatta beslut om detta och när - till
karin.axen@skandion.se senast den 24 augusti 2018.
Förbundsdirektören tar fram förslag till budget för kommunalförbundet för 2019 med
antagandet att 70 procent av kommunalförbundets kostnader täcks av
abonnemangsintäkter.
Kommunalförbundets direktion beslutar om budget för KAS för 2019 den 12 september.

Stockholm 2018-06-27

Uppsala 2018-06-27

För medlemmarna

För Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

Henrik Gaunitz

Peter Daneryd

Ekonomidirektör
Stockholms läns landsting

Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
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Stockholms läns landsting

3)

Region Skåne

4)

Västra Götalandsregionen

5)

Västerbottens läns landsting

6)

Region Östergötland

7)

Region Örebro län

8)

Landstinget Sörmland

9)

Region Jönköpings län

10)

Region Kronoberg
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12)
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15)
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Region Västmanland

17)
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nedan kallade landstingen och regionerna
och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
nedan kallad KAS.
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1

BAKGRUND

1.1

De sju landsting och regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus, Region
Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län, har
bildat Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) med syfte att skapa en
anläggning för cancerbehandling med protonstrålning - Skandionkliniken.

1.2

Protonstrålning av cancer utgör högspecialiserad sjukvård och beslut om behandling
fattas vid universitetssjukhusens onkologiska kliniker. Skandionkliniken ska erbjuda
behandling till aktuella patienter från hela landet. Landstingen och regionerna
ansvarar för att aktuella patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till
universitetssjukhusens onkologkliniker, vilka ansvarar för att patienter remitteras
till Skandionkliniken.

1.3

Genom arbete enligt så kallad distribuerad kompetens säkerställs att indikation och
beslut om behandling med protonstrålning sker enligt vårdprogram och riktlinjer
gemensamma för hela landet.

2

GRUNDER FÖR FINANSIERING

2.1

Grunden för finansiering av KAS är självkostnadsprincipen. Finansiering av
verksamheten sker med ett grundabonnemang och ersättning per nyttjad fraktion.

2.2

Av årskostnad enligt fastställd budget ska 70 procent debiteras landstingen och
regionerna i relation till deras respektive befolkningsandel sista december året
innan, i form av ett årsabonnemang.

2.3

Med hänsyn till förändringar i befolkningsunderlag ska KAS årligen revidera
fördelningen av abonnemangskostnaden mellan landstingen och regionerna.

2.4

Priset per fraktion, som är 6 052 kronor år 2018, ska årligen räknas upp med
landstingsprisindex (LPIK exklusive läkemedel). Kostnaden för utnyttjad fraktion
debiteras remitterande universitetssjukhus. Inom ramen för etablerade
regionvårdsavtal vidaredebiteras hemlandstinget/-regionen för fraktionskostnaden.

2.5

Direktionen för KAS har möjlighet att besluta om mängdrabatt när
kapacitetsutnyttjandet är lågt vid Skandionkliniken. Landstinget/regionen ska då
betala hälften av ordinarie pris för utförda fraktioner utöver landstingets/regionens
”kvot” för året. Kvoten ska beräknas som landstingets/regionens befolkningsandel,
sista december året innan, multiplicerad med antalet fraktioner som
kommunalförbundet har budgeterat med för året.
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2.6

Eventuella överskott från verksamheten ska användas för att återställa tidigare
underskott i kommunalförbundets ekonomi.

2.7

Full transparens för kostnaderna för KAS kommer att gälla och samtliga landsting
och regioner kommer årligen att tillställas årsredovisning och revisionsrapport.

3

ERSÄTTNING

3.1

Landstingen och regionerna ska mot faktura utbetala abonnemangsavgift årligen i
förskott till KAS, om inte annat beslutas i direktionen för KAS.

3.2

Ersättning per fraktion utbetalas av respektive universitetssjukhus mot faktura i
enlighet med fastställda faktureringsrutiner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta Avtal har upprättats i tjugotvå (22) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var
sitt.

Uppsala den ___________________

REGION UPPSALA

Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

______________________________

______________________________

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION SKÅNE

______________________________
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VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

______________________________
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION ÖSTERGÖTLAND

______________________________
REGION ÖREBRO LÄN

______________________________
LANDSTINGET SÖRMLAND

______________________________
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

______________________________
REGION KRONOBERG

______________________________
LANDSTINGET I KALMAR LÄN

______________________________
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REGION GOTLAND

______________________________
LANDSTINGET I BLEKINGE

______________________________
REGION HALLAND

______________________________
LANDSTINGET I VÄRMLAND

______________________________
REGION VÄSTMANLAND

______________________________
LANDSTINGET DALARNA

______________________________
REGION GÄVLEBORG

______________________________
REGION VÄSTERNORRLAND

______________________________
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REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

______________________________
REGION NORRBOTTEN

______________________________
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Bilförmån – revidering av regler
Diarienummer: RJL 2018/2252
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner reviderade regler för Region Jönköpings läns
tillhandahållande av förmånsbil med tillägget att för
de bilar som inte är el eller el-hybrider gäller fortsatt 7,5
prisbasbelopp
Sammanfattning
Gällande regler för Region Jönköpings läns tillhandahållande av
förmånsbil revideras med anledning av regionstyrelsens beslutade
drivmedelsstrategi samt att regeringens tidigare
supermiljöbilsdefinition inte gller sedan 1 juli 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-31
 Bilförmån – regler för Region Jönköpings län, fastställda
februari 2015, reviderade 2018
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el-hybrider gäller fortsatt 7,5 prisbasbelopp
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RJL 2018/2252

Regionstyrelsen

Bilförmån - revidering av regler för
Region Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner reviderade regler för Region Jönköpings läns tillhandahållande
av förmånsbil.

Sammanfattning
Gällande regler för Region Jönköpings läns tillhandahållande av förmånsbil
revideras med anledning av regionstyrelsens beslutade drivmedelsstrategi samt att
regeringens tidigare supermiljöbilsdefinition inte gäller sedan 1 juli 2018.

Information i ärendet
Reglerna om bilförmån är en bilaga till ”Personalförmåner - riktlinjer för Region
Jönköpings län”. Dessa finns tillgängliga på intranätet.
Regionstyrelsen fattade beslut om revidering av regelverket för tillhandahållande
av så kallad förmånsbil februari 2015. Revideringen avsåg då främst en
anpassning till att bättre kunna ta miljöhänsyn vid val av förmånsbil genom att
begreppet regeringens supermiljöbilsdefinition infördes med 8,5 prisbasbelopp
som maximalt anskaffningsvärde. Höjningen av gränsvärdet för anskaffning
motiverades med att det möjliggjorde val av supermiljöbilar och att den samlade
driftkostnaden under nyttjandetiden för dessa blev lägre.
Sedan 1 juli 2018 gäller inte längre supermiljöbilsdefinitionen då regeringen
beslutat om ett bonus-malus-system för fordon. Sedan regionstyrelsen 2018-06-12
fattade beslut om en drivmedelsstrategi som ska gälla för Region Jönköpings län
är det för regionens anskaffande av fordon denna som styr val av fordon. För att
kunna leva upp till denna finns fortsatt skäl att ha 8,5 prisbasbelopp som maximalt
anskaffningsvärde.
Med anledning av drivmedelsstrategin och att regeringens
supermiljöbilsdefinition inte gäller sedan 1 juli 2018 revideras denna del av
regelverket enligt följande:

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2018/2252

Nuvarande lydelse:
Bilmärke och värde
Vid val av förmånsbil ska, med beaktande av förmånstagarens situation, vid varje
tidpunkt bästa möjliga miljöalternativ eftersträvas och i första hand välja bil som
helt eller delvis drivs av förnyelsebara energikällor.
Bilens anskaffningsvärde inklusive extrautrustning får maximalt uppgå till 7,5
prisbasbelopp. (Regeringens miljöbilsdefinition) För förmånsbil som släpper ut
mindre än 50 gram koldioxid per kilometer är maximalt anskaffningsvärde
inklusive extrautrustning 8,5 prisbasbelopp.(Regeringens supermiljöbilsdefinition)
Förmånsbil tillhandahålls med märke som regionen upphandlat.

Förslag till ny lydelse:
Bilmärke och värde
Vid val av förmånsbil ska, med beaktande av förmånstagarens situation, vid varje
tidpunkt bästa möjliga miljöalternativ eftersträvas, i enlighet med Region
Jönköpings läns drivmedelsstrategi. Bilens anskaffningsvärde inklusive
extrautrustning får maximalt uppgå till 8,5 prisbasbelopp. Förmånsbil
tillhandahålls med märke som Region Jönköpings län upphandlat.

Beslutsunderlag
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Bilförmån – regler för Region Jönköpings län, fastställda februari 2015,
reviderade 2018

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service, staben
Regionledningskontoret, HR
Regionledningskontoret, ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL 2017/1082

Regionstyrelsen, nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och
sjukvård

Remissutgåva - Regional
utvecklingsstrategi
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och sjukvård
 föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till remissutgåva
för Regional utvecklingsstrategi.
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande förslag till remissutgåva för Regional
utvecklingsstrategi.

Sammanfattning
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering. Den reviderade
versionen ska gå ut på bred remiss.

Information i ärendet
Nuvarande regional utvecklingsstrategi togs fram 2013 och antogs av dåvarande
Regionförbundet 2014. I slutet av 2015 inleddes en arbetsprocess kring hur den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) bäst skulle kunna genomföras. Arbetet
utformades efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
den 7 oktober, 2015. Den resulterande rapporten för det fortsatta arbetet gav
rekommendationer och förslag till beslut, som bland annat innefattade revidering
av nuvarande RUS under 2017-2018.
Föreliggande förslag är omdisponerad, prioriteringar och mål har reviderats och
anpassats utifrån en uppdatarad analys och förändringar i de nationella och
internationella styrdokumenten. Dokumentet består av en omfattande
bakgrundsdel och ett kortfattat strategidokument.
Remissversionen planeras gå ut i oktober 2018 med remissperiod till slutet av
november. Remissen kommer att skickas ut enligt förordningen 2017:583
Regionalt tillväxtarbete, vilket innefattar aktörer i länet och närliggande län.
Beslut i regionfullmäktige planeras i februari 2019.

MISSIV
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RJL 2017/1082

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-08-27
Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Försättsblad

Försättsblad till remissutgåva av
regional utvecklingsstrategi för
Jönköpings län 2019-2035

1
Detta är en revidering av den regionala utvecklingsplanen (RUS) som gjordes 2013 med sikte på 2025.
Föreliggande RUS är dock omdisponerad, prioriteringar och mål har reviderats och anpassats utifrån en
uppdaterad analys och förändringar i de nationella- och internationella styrdokumenten.
Dokumentet har förändrat från 48 sidor till två dokument – en omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat
strategidokument om ca 12 sidor.
Det har därför inte upplevs som meningsfullt att markera de förändringarna som är gjorda, utan dokumentet
behöver ses och bedömas i sin helhet med förståelse för att det trots det ovan beskrivna är en revidering och inte
en helt ny RUS.
En bärande tanke har varit att målen och indikatorerna ska kunna vara relativt konstanta över tid och att det är
insatserna i handlingsplanerna som förändras i takt med utvecklingen. Utifrån önskemål från framförallt
kommunerna har den regionala utvecklingsstrategin delats i två delar: en kortfattad strategidel som pekar på
riktningen framåt och indikatorerna och en bakgrundsdel som utgör utgångspunkten för de strategiska vägvalen.
Det strategiska dokumentet har avsiktligen hållits mycket kortfattat för att det ska bli ett välanvänt och
funktionellt dokument som utmanar och verkligen har potential att göra skillnad.

Tidplan för revideringsprocessen
Remissversionen väntas gå ut i oktober 2018. Remissperioden pågår till december och beslut tas i februari –mars
2019. Under hösten 2018 kommer arbete med handlingsplaner och indikatorer att pågå. För indikatorerna
kommer ett utgångsvärde och ett målvärde att definieras. När beslutet tas i februari-mars kommer
handlingsplaner och mål för indikatorerna att inkluderas i beslutet.
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3

Bakgrund till den regionala
Utvecklingsstrategin i Jönköpings län
2019-2035

4
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Inledning – En regional utvecklingsstrategi som visar
vägen mot en hållbar framtid
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från en vision, de nationella och internationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet.
Den regionala utvecklingsstrategin har
utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla
och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla attraktiva och
konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag och som investerar kapital. De söker en
livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra
boende med bl.a. arbete, service, omsorg, hälsa och
fritid. I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i
en kommun, jobba i en annan och besöka
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.
För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar
utveckling idag. Styrdokument, som Agenda 2030,
pekar på de arbetsområden som krävs för en hållbar
utveckling och genom den omfattande process som
lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir
det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner
än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en
hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa
att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt
även i framtiden.

En vision som lyfter
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år
2035.
Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.
Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda
möjligheter till boende, arbete, företagande,
utbildning och utveckling, bra kommunikationer
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.
Visionen och strategin ska leda till att människor
vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning.
Arbetet med målen ska verka för att utrota
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete
för planeten och dess naturresurser, verkställa
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.
Alla invånare i Jönköpings län ska känna att de har
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet,
oavsett kön, ålder, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa
förutsättningar för att leva, verka och bo i alla
kommuner i länet skapas långsiktig attraktivitet.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa. En smart och affärsdriven
miljöutveckling ska därför bidra till att de
traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna
växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan
få fäste och bidra med nya företag och innovationer.
Forskningen och högskolans starka ställning ska
bidra ytterligare med innovationer och ökad
konkurrenskraft till hela länet.
Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att
länet har fungerande kretslopp, en biologisk
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen,
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän”
2050.
RUS:en ska leda till att år 2035 är Jönköpings län
ett hållbart och attraktivt län där det är bra för alla
att leva.
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Sammanfattning
Denna remissversion av den Regionala
utvecklingsstrategin innehåller dels det
bakgrundsdokument med länets utgångsläge inför
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin
(kapitel 1-3) och remissutgåvan av strategin (kapitel
4).
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från visionen, de nationella och internationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet. De fem fokusområdena är: en
hållbar utveckling/Agenda 2030, innovation och
företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Dessa områden har döpts till: En
hållbar region, En smart region, En attraktiv och
tillgänglig region, En kompetent region och En
global region. Efter önskemål från framförallt
kommunerna har en ambition varit att hålla den
regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig för att
det verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Det har också funnits en önskan om att
våga sätta utmanande mål. Innehållet i den
regionala utvecklingsstrategin redovisas
sammanfattande nedan. Detta kompletteras med
indikatorer för strategins genomförande. Under
remissprocessen kommer handlingsplaner att tas
fram jämte utgångsläge och mål för indikatorerna.

Vision
”För ett bra liv och en hållbar utveckling i en
attraktiv region”
En hållbar region
2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka och åldras på
2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla.
Detta tillstånd omfattar alla invånare, oavsett kön,
sexuell läggning, ålder, utbildning, yrke, hälsa,
funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning,
identitet eller inkomstnivå. Målen i Agenda 2030
har nåtts, den hållbara utvecklingen inom
samhällets alla områden har lett till att länet är på
väg att bli ett plus-energi-län att fossila råvaror
fasats ut och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads
målet. Resursanvändningen minskar och vi har en
hållbar konsumtion och produktion. Länets natur
och miljö mår allt bättre.

En attraktiv och tillgänglig region

I Jönköpings län säkerställs matchningen genom
det livslånga lärandet
2035 har länets hållbara utveckling tillsammans
med satsningen på smarta tätorter och livsmiljöer,
attraktiva och väl dimensionerade boenden, ett rikt
utbud av kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela
länet utvecklas och är attraktivt att bo och verka i
för alla. Utvecklingen av stambanan och
höghastighetsbanan har revolutionerat resande såväl
som transporter, infrastrukturen och
kollektivtrafiken i länet stödjer ett multimodalt
resande, de funktionella arbetsmarknadsregionerna,
länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur samt besöksnäringen.
Länet har en robust digital infrastruktur och 100
procents mobiltäckning. 2035 är länets alla
strukturer är tillgänglighetsanpassade så att alla
länsinvånares potential kommer till sin rätt.

En smart region
I Jönköpings län skapar tillgänglighet
utvecklingskraft
2035 har länet utvecklats till ett smart
internationellt innovationscentrum för prototyp- och
produktionsutveckling och för förädling av
bioråvara. Länet ger ett nettobidrag till landets
självförsörjning av livsmedel. Länets strategiska
läge har befäst länets position som logistik- och ehandelscentrum i Skandinavien. Digitaliseringen
jämte tjänstenäringarnas starka utveckling har
skapat förutsättningar för offentliga tjänster i
världsklass och en besöksnäring med internationell
lyskraft. Länet ses som en förebild inom
arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och jämlikhet,
för alla samt har ett näringsliv som aktivt bidrar till
miljöutvecklingen. 2035 är Jönköpings län den
fjärde tillväxtregionen i Sverige.

En kompetent region
Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen
i Sverige 2035
2035 erbjuder länet landets mest spännande
arbetstillfällen och lockar därför internationell
spetskompetens till länet. Strukturerna för
utbildning och kompetensutveckling stödjer
näringslivets utveckling varför alla invånarnas
potential förverkligas och kompetens tas tillvara,
sysselsättningen är hög och matchningen säkerställs
genom det livslånga lärandet.

En global region
Ett internationellt konkurrenskraftigt län

9
2035 bidrar länets internationalisering och globala
prägel till landets utveckling. Det goda klimatet för
nyetableringar och direktinvesteringar bidrar till
länets status som tillväxtmarknad. Länets näringsliv
är en självklar länk i de globala värdekedjorna och
länet är en del av den arbetsmarknadsregion som
sträcker sig till norra Tyskland. Länet är pådrivande

i utvecklingen av EU och bidrar aktivt till att stödja
andra länders utveckling i riktning mot en allt mer
hållbar värld.
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1.0 Regional utvecklingsstrategi – RUS
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar
och nationella styrdokument1 samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom
dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för
regional utveckling ska leda arbetet genom att
utarbeta och fastställa en regional strategi för länets
utveckling2 (RUS) och samordna insatser för
genomförande av strategin. Detta arbete ska
utformas och bedrivas i sektorsövergripande3
samarbete mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Utvecklingen i
länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och
utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av
det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till
regeringen.
Den regionala utvecklingsstrategin ska fungera som
en samlad strategi för det regionala utvecklingsoch tillväxtarbetet som tar sin utgångspunkt i de
internationella och nationella styrdokumenten och
utifrån dessa fokuserar på länets behov och
utvecklingsförutsättningar.
Syftet med en starkare regional förankring av
utvecklingsfrågor är att uppnå samordningsvinster
och tillräckligt stort befolkningsunderlag för att
komma fram till bra lösningar. Samtidigt handlar
det om att behålla närhet till människor och
verksamheter som ska stå för utvecklingsinsatserna
och driva utvecklingen framåt och att kunna ta
hänsyn till specifika regionala förutsättningar och
utmaningar.
Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala
länken i en logisk kedja från internationella och
nationella program och strategier till lokala
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den
andra och där programinnehåll överförs till nästa
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i
gränsöverskridande samarbeten inom och utom
länet och ska samordnas med de nationella målen
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630),
Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga
Villkorsbeslut och Regleringsbrev från regeringen, Nationell
strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,
Agenda 2030.
1

2

Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019

Alla delar av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
behöver integreras – då de alla är olika delar av samma process
och beroende av varandra.
3

Globala överenskommelser
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft

Region/län
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner

2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi
för utveckling och tillväxt.
En ambition har varit att hålla den regionala
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det
verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att
också ge möjlighet för länets kommuner att
utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer
utförligt underlag finns i detta dokument jämte
källhänvisningar, definitioner, underlag och
exempel som har samlats på http://utveckling.rjl.se.
I det nationella uppdraget definieras fyra
utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin
ska hantera: demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den
regionala utvecklingsstrategin vändas till
möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt
tillväxtarbete: innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda
2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i
strategin. Utöver dessa har länets identifierade
behov av utveckling lyfts in.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för
att genomföra strategin kommer handlingsplaner
och riktade projektutlysningar att kopplas till
insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med
både Europeiska Unionens och Sveriges nationella
arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.
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1.1 Bakgrund till innehållet i
RUS:en
Detta är en revidering av den regionala
utvecklingsstrategi som antogs 2013 av dåvarande
Regionförbundet i Jönköpings län.

Regional utvecklingsstrategi
2013-2025
Den strategin tog sin utgångspunkt i visionen att
”Region Jönköping skapar kraft”. Det långsiktiga
målet var: ”En snabbare, öppnare och smartare
Region Jönköping”.
Den organiserades i två målområden: näringsliv och
livsmiljö. Den var uppdelad i fyra delstrategier och
sju framgångsfaktorer. Allt stod på en grund av en
ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbar
utveckling. Helheten illustrerades av ett hus, ett
”RUS-hus”.
I revideringsprocessen har denna modell diskuterats
och både innehåll och målområden gäller i hög grad
fortfarande. Kritiken handlar om att den är
komplicerad och svår att förstå samt är begränsat
känd.

Den reviderade strategin 20192035
Den regionala utvecklingsstrategin har i denna
version anpassats för att samspela med förändringar
i de styrande nationella och internationella
dokumenten. Exempelvis har den nationella strategi
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020 som ska vara vägledande för det
regionala tillväxtarbetet4 först nu integrerats i den
regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län.
Agenda 2030 har tillkommit och integreras nu i
RUS:en. Sedan den regionala strategin antogs 2013
har Region Jönköpings län bildats och ansvaret för
den regionala utvecklingsstrategin övertogs därmed
i enlighet med lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och
förordning 2017: 583 av den nybildade regionen.
De synpunkter och medskick som framkommer i
den OECD rapport5 som beställts av de tre
Smålandslänen och Blekinge har integrerats i
analysen och deras utvecklingsrekommendationer
finns med bland mål och indikatorer.

4

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

OECD Rapporten: “A Territorial Review of SmålandBlekinge: Monitoring Progress since 2012” (Second draft per
2018-05-21)
5

Ambitionen i denna uppdaterade och reviderade
version har varit att dels tydligt integrera de
nationella och internationella styrdokumenten, dels
att begränsa och tydliggöra mål och indikatorer för
att strategin verkligen ska göra skillnad samt att
utöka analysen och underlaget för strategin. På
förslag från kommunerna delas den regionala
utvecklingsstrategin i två dokument: en strategidel
och en bakgrunds- och analysdel. Förhoppningen
med det är att strategidelen ska bli ett välanvänt
dokument som fler tar del av och stödjer sig mot
och att analysdelen blir ett användbart dokument för
kommuner, myndigheter och andra intressenter som
vill tränga djupare ner i bakgrund,
utvecklingsområden och mål.
Utifrån detta är den regionala utvecklingsstrategin
starkt omredigerad och omdisponerad, analys och
bakgrund är uppdaterade och målen är betydligt
färre än i den förra strategin.
I revideringsprocessen har betoningen legat på
inflytande och delaktighet av länets kommuner,
länsstyrelsen, näringsliv, civilsamhälle, akademi
och myndigheter. Ett stort antal workshops har
genomförts med olika aktörer i länet under två år.
Under slutfasen har också barn och ungdomars
perspektiv särskilt lyfts in genom workshops som
genomförts på skolor.

Fokus i den nya strategin
Den reviderade regionala utvecklingsstrategin
fokuserar på fem områden: Hållbarhet – En hållbar
region6, Innovation och företagande – En smart
region, Attraktiva miljöer och tillgänglighet – En
attraktiv och tillgänglig region,
Kompetensförsörjning – En kompetent region samt
Internationellt samarbete – En global region.
De övergripande målen i strategin är tänkta att
fånga upp den högsta aggregerade nivån inom
respektive område – dvs om det målet nås –
säkerställs att alla andra eftersträvansvärda mål
också nås. Detta gör att strategin kan hållas
kortfattad.

Andra strategier och styrande
dokument
Den regionala utvecklingsstrategin existerar inte på
egen hand utan baseras som nämnts på flertalet
nationella och internationella styrdokument. Den
regionala utvecklingsstrategin utgör också
Begreppet region används genomgående i enlighet med
begreppsapparaten i nationella och internationella dokument som
avser regionernas/länens utveckling och avser just länet. När
organisationen Region Jönköpings län avses skrivs hela
organisationens namn ut.
6

utgångspunkt för många av länets strategier och
handlingsplaner. De blir därmed en förlängning av
den regionala utvecklingsstrategin och går in mer
specifikt på varje område – geografiskt eller
tematiskt. Den regionala utvecklingsstrategin kan
således ses som ett paraply över dessa strategier
som tillsammans utgör det strategiska styrsystemet
för Jönköpings län.

Övergripande nationella och
internationella styrdokument
På internationell nivå finns Agenda 2030 och MRkonventioner som Barnkonventionen. På EU-nivå
finns till exempel EU 2020, Östersjöstrategin och
CEMR-deklarationen7.
På nationell nivå finns den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 som ska integreras i den regionala
utvecklingsstrategin. Den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
fastställer också de regionala
utvecklingsstrategiernas roll för
sammanhållningspolitiken inom EU.
På nationell nivå finns också strategier och program
som exportstrategin, strategin för smart
industrialisering, bredbandsstrategin,
digitaliseringsstrategin, livsmedelsstrategin,
landsbygdsprogrammet m.fl. Dessa påverkar och
sätter ambitionsnivån för den regionala
utvecklingsstrategin i tillämpliga delar.

Övergripande regionala styrande
dokument
Det finns ett flertal regionala styrdokument och
handlingsplaner. En sammanställning av dem visar
att de i huvudsak pekar på samma väg framåt för
länets utveckling, men att det finns viss
överlappning, vissa motsägelser och vita fläckar. En
del betydelsefulla planer har också visat sig
begränsat kända, även för aktörer som är viktiga för
deras genomförande. En övergripande ambition
framöver bör därför vara att synkronisera

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de
europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för
kommuner, landsting och regioner att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att
diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer
reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och
regional nivå.
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dokument, begränsa deras omfattning, antalet mål
och insatser för att de verkligen ska betyda något
för länets utveckling och göra skillnad över tid.
För länets utveckling finns bland andra följande
styrande dokument som på olika sätt ska samspelar
med eller realiserar innehållet i den regionala
utvecklingsstrategin: den regionala transportplanen
2018-2029, regionalt trafikförsörjningsprogram
2014-2025, den regionala kulturplanen, den
regionala digitala agendan för Jönköpings län
(REDA), strategin tillsammans för en jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025, den
regionala innovationsstrategin 2017-2025, klimat
och energistrategin, regionalt serviceprogram,
strategi för KKN (Kulturella och Kreativa
Näringar), handlingsplan för landstings, regioners
och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet.
För länets utveckling spelar också
Strukturfondspartnerskapet, Regionsamverkan
Sydsverige, Brysselsamarbetet Småland Blekinge
Halland – South Sweden, Europa Direkt,
medlemskapet i Assembly of European Regions
(AER), KomHem avtalet, Sjukvårdsregionen, olika
positionspapper och olika handslag betydande
roller.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för det regionala
handlingsprogrammet för landsbygdsprogrammet
och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020,
jämställdhetsprogrammet 2014-2018, den regionala
livsmedelsstrategin, strategi för integrationsarbete,
träbyggnadsstrategin, skogsstrategin, (dessa båda
gäller för de tre Smålandslänen) landskapsstrategin
för biologisk mångfald, klimat- och energistrategin,
grön handlingsplan 2018-2022 och åtgärdsprogram
för hälsans miljömål 2016-2020, minskad
klimatpåverkan 2015-2019, vattnets miljömål 20172021 m.fl. dokument.

Kommunerna
Utöver detta har kommunerna egna strategier,
planer och handlingsplaner för sin utveckling.
Tillsammans ska dessa planer utgöra mål och
ambitionsnivåer i styrsystemet för länet.
Information om ovanstående strategier, planer och
andra dokument finns på http://utveckling.rjl.se

Utvärdering och analys
Prioriteringarna av vad som behöver göras för att
uppnå den vision och de mål som finns i den
regionala utvecklingsstrategin tas fram genom:
utvärderingar, mätningar, att dra slutsatser av
statistiken, jämförelser mellan nuläget och
målsättningarna och inventeringar av de insatser
som pågår. Dessa analyser görs årligen för att
säkerställa att arbetet verkligen bidrar till målen.
Mål och handlingsplaner integreras i budget,

flerårs- och verksamhetsplaner för Region
Jönköpings län.
Vad som pågår och vad som behöver prioriteras
presenteras löpande digitalt på Region Jönköpings
läns utvecklingsplats, http://utveckling.rjl.se. En
årlig sammanställning av länets utveckling i enligt
med den regionala utvecklingsstrategin kommer att
göras på länsnivå och i tillämpliga delar också på
kommunnivå.

Samsyn, samverkan och
samhandling
Ett län är inte en organisation eller ett företag. Det
består av en lång rad självständiga aktörer, med
egna agendor och intressen. För att arbetet för en
hållbar regional utveckling och tillväxt ska bli
framgångsrikt krävs att samhällets insatser är
samordnade så att resurserna riktas och används på
bästa möjliga sätt. En förutsättning är ett
välfungerande samspel mellan offentlig
verksamhet med politiska företrädare, högskola,
forskningsinstitut och näringsliv, men också att
enskilda invånare, föreningsliv, fackliga
organisationer och andra sammanslutningar är
delaktiga. På så sätt hittar aktörerna tillsammans,
de för samhället, bästa helhetslösningarna och kan
prioritera åtgärder som ger synergieffekter mellan
de sociala, kulturella, ekonomiska och
miljömässiga dimensionerna.
Utvecklingen i länet drivs av de människor som
lever och verkar här. Det finns behov av att
utveckla och förbättra den samverkan och samsyn
som finns för att på ett mer effektivt och
övergripande sätt lyckas med de utmaningar som
presenteras i den regionala utvecklingsstrategin.
Samverkan behöver ske på alla nivåer, såväl lokal
som nationell och internationell. De faktorer som
driver utveckling och tillväxt följer inte
administrativa gränser och aktörerna på lokal och
regional nivå måste se sin roll ur ett mer globaltoch gränsöverskridande perspektiv.
Att samsyn, samverkan och samhandling är
avgörande för att kunna arbeta med hållbar tillväxt
inom länet är en självklarhet. Samsyn och
samverkan är det kitt som får länets aktörer att
tillsammans sikta mot gemensamma mål, lyckas
koordinera insatser gemensamt och utvecklas sida
vid sida. Samhandling går ett steg längre och
betecknar det gemensamt koordinerade och
simultana arbetet mot våra mål som exempelvis
prövas när utländska aktörer intresserar sig för att
etablera sig i länet och många intressenter är
berörda, beslut behöver fattas på olika nivåer och

arbetet behöver gå fort för att inte missa en
värdefull möjlighet för länet. Samsyn, samverkan
och samhandling är således avgörande aspekter för
att alla aktörer inom Jönköpings län ska kunna
arbeta tillsammans för en fortsatt hållbar tillväxt
och ett attraktivt län där människor, oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar, vill
leva, verka och bo och där företag kan utvecklas,
växa och blomstra.

1.2 Vägen fram till den
regionala
utvecklingsstrategin
I inledningen av detta kapitel beskrivs vad den
regionala utvecklingsstrategin är och vad uppdraget
om regional tillväxt och utveckling innebär.
Innehållet och utformningen av strategin har skett
med insyn och påverkan från de råd och nätverk
som finns för regional samverkan kring olika frågor
i länet. Exempel på sådana råd och nätverk är
Kompetensrådet, Tillväxtrådet, nätverket för
vuxenutbildningsrektorer, nätverket för
kommunernas näringslivschefer, klimatrådet,
integrationsrådet, jämställdhetsrådet,
Digitaliseringsrådet, nätverk för branschföreträdare
och kommundirektörsnätverket (där Länsstyrelsen
och JU också är representerade) m.fl. I nätverken
finns både offentliga och privata organisationer
representerade. Under revideringsprocessen av den
regionala utvecklingsstrategin har dessa råd och
nätverk konsulterats för att hitta de aktuella
utmaningarna och prioriteringarna som Jönköpings
län står inför. Representanter för det
företagsfrämjande systemet, akademin och den
sociala ekonomin har kommit med inspel.
Tvärsektoriella arbetsdagar har arrangerats för att
skapa en dialog om länets utmaningar, behov och
styrkor. Genom detta har en bred representation
säkerställts där olika intressenter har fått delta i
arbetet med den nya versionen av RUS. Det har
genomförts mängder av workshops, bland annat
med kommunernas och olika organisationers
utsedda RUS-ombud. Totalt har ett hundratal
workshops och arbetsdagar genomförts under en
tvåårsperiod.
Genom den politiska förankringen och de politiska
beslut som fattas om innehållet i strategin,
säkerställs att länet och alla dess kommuner har
delaktighet i både framtagande och genomförande
av den regionala utvecklingsstrategin.

3.0 Bakgrund, utgångsläge och utmaningar
Kapitlet bakgrund, utgångsläge och utmaningar har strukturerats utifrån det nationella uppdraget som ska vara
vägledande för den regionala utvecklingsstrategin och innehåller avsnitten Hållbar utveckling och livsmiljö, följt
av Attraktivitet och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Internationellt
samarbete. De utmaningar som beskrivs i Agenda 2030 och de fyra utmaningarna i det nationella uppdraget
(demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social sammanhållning) sammanfaller i
hög grad med länets utmaningar, även om de inte alltid yttrar sig på samma sätt, och de kräver åtgärder
anpassade för länets förutsättningar, behov och målbilder för att säkerställa länets måluppfyllelse, tillväxt och
utveckling över tid.

3.1 Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov – det är en hållbar utveckling8. Begreppet hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept:
behov - och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges - och
de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms
av teknologi och social organisation. All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar
utveckling och de globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. För att
nå många av de utsläpps- och hållbarhetsmål som Sverige åtagit sig och som länet beslutat om behöver denna
regionala utvecklingsplan visa på vägen dig. 2035 ska arbetet redan vara gjort, lösningarna finnas på plats och
länet i alla delar bidra till att skapa en hållbar utveckling. Hållbarhet är därmed en av de största utmaningarna i
denna regionala utvecklingsstrategi.
Ett bra liv handlar om livskvalitet. Upplevd livskvalitet är till sin natur subjektiv och är svår att mäta på regional
och kommunal nivå. Livskvalitet får därför i denna strategi begränsas till förutsättningarna för god livskvalitet,
då sämre förutsättningar för livskvalitet som exempelvis sjukdom, inte betyder att en individ som är sjuk har en
sämre livskvalitet än en individ som är frisk. Därför avgränsas begreppet här till yttre, mätbara betingelser som
förväntas leda till en positiv subjektiv upplevelse.9 God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ett attraktivt och tillgängligt län där
människor och miljö mår bra, kräver ett ständigt arbete med livsmiljö och hälsa.

8

Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades i Brundtland rapporten, 1987

Tillväxtverket och Reglab har i ett gemensamt projekt tagit fram ett breddat mått på hållbar utveckling och förutsättningar livskvalitet i
svenska regioner: BRP+. Det är ett mått som kombinerar bruttoregionprodukten (BRP) med värden som anger som produktionen skett på ett
sätt som bidragit till ökad livskvalitet för invånarna och bidragit till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.
9

3.1.1 Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just
2030, men det finns också delar som ska vara

1. Ingen fattigdom
Mål ett är att avskaffa all form av fattigdom
överallt. Fattigdom innebär förutom ekonomiska
medel också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa,
utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är
kvinnor och flickor.
2. Ingen hunger
Mål två är att avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning
och främja hållbart lantbruk. Den svenska
självhusgraden av livsmedel är lägst i Europa. För
att säkra livsmedelsförsörjningen över tid behöver
produktionen i Sverige öka dramatiskt.
3. Hälsa och välbefinnande
Mål tre är att säkra att alla kan leva ett hälsosamt liv
och verka för alla människors välbefinnande. God
hälsa är en grundläggande förutsättning för
människors möjlighet att nå sin fulla potential och
bidra till samhällets utveckling.
4. God utbildning för alla
Mål fyra är att säkerställa en inkluderande och
jämlik utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla. Forskning visar att en
inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är
en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa
och jämställdhet i ett samhälle. Utbildningssystemet
måste möta människors behov under hela livet –

uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAPanalys av Jönköpings län i förhållande till Agenda
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats
i mål och indikatorer.

från tillgång till förskola över grundskoleutbildning
till att alla unga personer ges möjlighet till
gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.
5. Jämställdhet
Mål fem är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors
och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål men
också en förutsättning för en hållbar och fredlig
utveckling. Jämställdhet uppnås när alla kvinnor
och män, pojkar och flickor har lika rättigheter,
villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina
liv och bidra till samhällets utveckling.
6. Rent vatten och sanitet
Mål sex är att säkerställa tillgång till och hållbar
vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en
förutsättning för allt levande på jorden och därmed
också en förutsättning för en hållbar utveckling.
Vatten är en förutsättning för livsmedels- och
energiproduktion samtidigt som klimatförändringar
visar sig tidigt och tydligt i förändrad
vattentillgång. En hållbar vattenförvaltning och en
restaurering av ekosystemens vattenhållande
förmåga är av avgörande betydelse.
7. Hållbar energi för alla
Mål sju är att säkerställa att alla har tillgång till
tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad. Tillgång till modern och
förnybar energi och rena bränslen är en

förutsättning för att möta många av
samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda
2030. Mer kraftfulla åtgärder behöver göras för att
påskynda omställningen till ett mer hållbart
energisystem globalt.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål åtta är att verka för en inkluderande och
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt , full och
produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla. Goda förutsättningar för
privat företagande och entreprenörskap är en
förutsättning för tillväxt. För att företagen ska
kunna utveckla sin potential är tillgång till
regionala, nationella och globala marknader
avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för
utländska investeringar som kan ge viktiga bidrag
till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring
och produktiv kapacitet. För att lyckas attrahera och
behålla kompetent arbetskraft är anständiga
arbetsvillkor en förutsättning.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål nio är att bygga en motståndskraftig
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation. En väl
fungerande infrastruktur genererar flera positiva
effekter och främjar ekonomisk tillväxt och
utveckling.
10. Minskad ojämlikhet
Mål tio är att minska ojämlikhet inom och mellan
länder.
11. Hållbara städer och samhällen
Mål elva är att städer och bosättningar ska vara
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål tolv är att främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
13. Bekämpa klimatförändringen
Mål tretton är att vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
14. Hav och marina resurser
Mål fjorton är att bevara och nyttja haven och de
marian resurserna på ett hållbart sätt i syfte att
uppnå en hållbar utveckling.
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Mål femton är att skydda, återställa och främja ett
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Mål sexton är att främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har
tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och
ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på
alla nivåer.
17. Genomförande och globalt partnerskap
Mål sjutton är att stärka genomförandemedlen och
återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.

Jönköpings län mot Agenda 2030
Arbetet med Agenda 2030 handlar dels om hur
Jönköpings län ska lyckas med att utveckla de
områden som behöver utvecklas i länet. Det kan
bland annat handla om jämställdhet, hållbar miljö,
hållbar konsumtion och god utbildning för alla.
Dels handlar det om att bidra till en utveckling
enligt Agenda 2030 i andra delar av välden
eftersom en del av ansvaret handlar om att bidra till
att andra länder lyckas de globala målen. För att
lyckas med detta beaktas Agenda 2030 i hela den
regionala utvecklingsstrategin och länets
utvecklingsarbete behöver ses i ett globalt
perspektiv, för en utveckling mot en mer hållbar
värld.

3.1.2 Hållbarhet
Med utgångspunkt i Agenda 2030 är hållbarhet en
central del i arbetet för utveckling och tillväxt för
Region Jönköpings län. Hållbarhet ska vara ständigt
närvarande i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet.
Med basen i hållbarhetsdimensionerna skapas en
medvetenhet kring de värden som är viktiga för
såväl länet som för resten av världen och som
förverkligas genom Agenda 2030. Hållbar
utveckling innehåller ömsesidigt beroende
dimensioner: den sociala och kulturella, den
ekologiska och den ekonomiska, som alla beaktas i
det regionala tillväxtarbetet.

Den sociala och kulturella dimensionen lyfter
fram betydelsen av människors initiativ,
engagemang och skaparkraft, liksom betydelsen av
att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist,
jämlikt och jämställt. Alla människor ska garanteras
social service, trygghet och delaktighet i
samhällslivet, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar. Ett gemensamt ansvar
och inflytande över utvecklingen förutsätter ett
samhälle med mångfald och demokratiska
värderingar, med beaktande av exempelvis FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna och
barnkonventionen, där alla invånare har möjlighet
till inflytande. Mångfald och demokratiska
värderingar måste värnas och respekteras, men
kultur är också dynamisk och förändras över tid.
Det är därför viktigt att respektera kulturens
betydelse men samtidigt tillåta förändring och
flexibilitet för att fortsatt kunna värna om
demokratiska värderingar och mångfald i vårt
samhälle.
Den ekologiska dimensionen handlar om att
ekosystemen ska skyddas och utvecklas för att ge
förutsättningar för en god livsmiljö och för att
kunna leverera de ekosystemtjänster som krävs för
ett gott liv. Ekosystemtjänster är de funktioner hos
ekosystemet som på något sätt gynnar människan,
det vill säga upprätthåller eller förbättrar
människans välmående10. De mest kritiska
miljöaspekterna som utgör hinder för hållbar
utveckling är klimatförändringarna, den kraftiga
utarmningen av biologisk mångfald, brutna
kretslopp av näringsämnen och spridning av
miljögifter. Vart och ett av dessa problem kan
äventyra både nuvarande och kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Det krävs anpassning till klimatförändringar,
riskförebyggande och riskhantering liksom
miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med
näringslivets utveckling. För den framtida
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen i
näringslivet och förmågan att utveckla och sälja nya
varor och tjänster avgörande. Ett starkt och
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa.
För att lyckas med hållbarhetsmålen krävs aktiva
åtgärder som påverkar strukturerna för hur
människor, företag och det offentliga producerar,

Definition enligt The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB)
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konsumerar och återvinner produkter och material.
Den linjära ekonomin har visat sig vara ohållbar
över tid och för att kunna lämna över ett hållbart
samhälle till nästkommande generationer krävs en
cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska
modeller för affärsmöjligheter där cirkulära
kretslopp i ett företag, samhälle eller en
organisation används snarare än linjära processer
som hittills har varit dominerande. Cirkulär
ekonomi handlar om att skapa kretslopp där
material återvinns och görs om till nya produkter
istället för att påfresta jordens resurser med ännu
mer råvaruutag. Företag måste skapa nya modeller
för att ta större miljöhänsyn, konsumenter måste
göra mer aktiva och upplysta val och samhället
måste säkerställa systematisk återvinning och
återbruk.

3.1.3 Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största
utmaningar. Uppdraget till regionerna att Sverige
ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar
utveckling internationellt och målen i Agenda 2030
kräver därför omfattande och riktade insatser.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2017”
att för att världen ska ha 50-60 procent chans att nå
1,5-gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara
nere på 36,5 gigaton, vilket motsvarar en
utsläppsminskning på cirka 30 procent.
Det finns nya studier som säger att utsläppen 2030
måste ner till 24 gigaton koldioxid år för att vi ska
ha mer än 66 procents chans att nå 1,5gradersmålet. Dessa studier är dock än så länge få
och har därför inte tagits med i rapportens
huvudslutsats 2017, men FN bedömer att de
kommer vara med i 2018 års rapport.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045,
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett
stort ansvar att aktivt bidra till en grön
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet
med att nå miljömålen är viktigt för att nå en
långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som
utmaningen innebär möjligheter genom den
samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Ministerrådets ”Regional potential index” visar
också att regioner som är föregångare inom
bioekonomi och ekoinnovationer har en stark
utveckling och bedöms ha en högre regional
potential än regioner som ännu inte erövrat dessa
områden.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har
passerats de senaste åren. År 2015 översteg den
sammanlagda halten av koldioxid i atmosfären 400
ppm (miljondelar). I dag är koncentrationerna av
koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.
År 2015 var också det första året då den globala
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad
högre än under förindustriell tid. År 2016 var ännu
varmare än 2015. El Niño bidrog sannolikt till en
del av temperaturhöjningen under dessa år. Men
medeltemperaturen under 2017 påverkades inte av
El Niño och låg trots det kring 1,1° C högre än
under förindustriell tid. Det innebär att 2017 var det
varmaste året någonsin av de uppmätta år som inte
har påverkats av El Niño. 2018 ser hittills ut att
följa den trenden.
Regeringen konstaterar att landistäcket på Grönland
och delar av Antarktis har minskat. Även
utbredningen av havsisen på Arktis har minskat.
Smältande glaciärer och landisar har i kombination
med havens uppvärmning gjort att havsnivån stigit
med nära 0,2 meter mellan 1901 och 2010. Takten i
havsnivåstigningen har dessutom tilltagit, från en
höjning mellan 2,5 och 2,9 millimeter per år under
perioden 1993–2004 till mellan 3,3 och 3,7
millimeter per år under 2004–2015. Det finns också
stöd för att en snabb avsmältning av havsisen i
Arktis kan påverka jetströmmarna – kraftiga
höghöjdsvindar som finns flera kilometer uppe i
atmosfären och som påverkar väderfenomen på
jorden.
I takt med temperaturhöjningen riskerar
permafrosten att tina och släppa ut metan som legat
begravd djupt nere i marken. Metan är en mycket
potent växthusgas som kan påskynda den globala
uppvärmningen när den når atmosfären.
Haven har blivit surare genom att de har tagit upp
delar av den koldioxid som människan har släppt
ut. Haven har också blivit varmare, vilket i sin tur
kan få följdkonsekvenser som mer intensiva
orkaner. Observationer tyder även på att antalet
skyfall sannolikt har ökat. Tecken tyder på att
vädret blir mer extremt. Landet kommer att få vänja
sig vid perioder av högre vattenstånd då bördig
jordbruksmark står under vatten, liksom vid
perioder med för våra breddgrader hög värme och
extrem torka.
De förändringar som redan ses kan, om de inte
bromsas i tid, leda till något som kallas
återkoppling, vilket innebär att funktioner som
normalt sett dämpar, kylar eller läker förändras till
att istället bli förstärkande eller uppvärmande vilket

skapar en accelererande växthuseffekt som i sin tur
skapar fler accelererande processer. Allt fler
klimatforskare tror att gränsen för när detta händer
är ca 2 graders global uppvärmning11. Det talar för
att 1,5 grad är den maximala uppvärmningen som
får ske, annars riskerar stora delar av jorden som
idag är mycket tätbefolkade att bli obeboeliga.
Klimat- och naturkatastrofflyktingar är redan idag
mer än dubbelt så många som flyktingar undan krig
och konflikter.

Klimatets utveckling i Sverige
Observationer från SMHI visar att
temperaturförändringen i Sverige har varit ungefär
dubbelt så stor som det globala genomsnittet som
redovisas i FN:s klimatpanels (IPCC)
utvärderingsrapport 201412. Eftersom
konsekvenserna av klimatförändringarna märks
redan i dag och kommer att bli allt mer påtagliga
under åren som kommer, behöver – förutom arbetet
med att bromsa utvecklingen - också arbetet med att
klimatanpassa samhället utvecklas. För att klara den
beredskap som är nödvändig krävs bland annat ett
närmare samarbete med övriga EU-länder.
Det svenska målet för samhällets anpassning till ett
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt
hållbart och robust samhälle som aktivt möter
klimatförändringar genom att minska sårbarheter
och ta tillvara möjligheter.

Världens utsläpp av växthusgaser
De globala utsläppen av växthusgaser år 2016
uppskattas till ungefär 52 miljarder ton
koldioxidekvivalenter.13 De senaste åren har de
globala utsläppen i stort sett legat still på samma
nivå, vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare då
utsläppen generellt har ökat varje år förutom under
ekonomiska kriser. En viktig förklaring till att
utsläppen inte ökat i samma takt de senaste åren är
att allt fler länder, regioner och städer liksom
företag och andra aktörer påbörjat ett klimatarbete,
samtidigt som förnybar energi blivit mer
konkurrenskraftig gentemot fossila energikällor.
(Se bilaga 4.)
Trots den goda utvecklingen är dagens
utsläppsnivåer långtifrån hållbara och världens
länder har genom Parisavtalet höjt ambitionen och
vill begränsa den globala uppvärmningen till under
2° C och sträva efter att hålla den under 1,5° C. De
närmaste årens utveckling är avgörande för om man
ska lyckas nå målen i Parisavtalet och därmed
11
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Koldioxidekvivalenter är ett mått för den sammanlagda mängd
koldioxid som utsläpp av olika växthusgaser motsvarar.
13

minimera skadeverkningarna av
klimatförändringarna.

Sveriges utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av territoriella växthusgaser i Sverige
(liksom i hela EU) minskar. År 2016 uppgick
utsläppen i Sverige till 52,9 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med de
71,5 miljoner ton som släpptes ut 1990.

Inrikes transporter
År 2016 var utsläppen från inrikes transporter i
Sverige 16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Vägtransporter är den helt dominerande källan med
94 procent av sektorns utsläpp, medan utsläppen
från inrikes sjöfart, inrikes luftfart och järnväg är
förhållandevis små. Utsläppen från inrikes luftfart
var 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016.
Sedan 2007 har utsläppen långsamt minskat, och år
2016 var utsläppen från inrikes transporter som
helhet 15 procent lägre än 1990. Minskningarna
sedan mitten av 00-talet förklaras till stor del av
ökad användning av biodrivmedel och dieselbilar
med lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande
bensinbilar. En ökad generell energieffektivisering
har också bidragit. Det beror dels på att nya lätta
fordon blivit effektivare till följd av bland annat nya
utsläppskrav inom EU, dels på att lätta och mer
bränslesnåla dieselfordon vunnit mark gentemot
bensinfordon. Ökningen av antalet dieselbilar under
senare år har dock lett till högre utsläpp av
luftföroreningen kväveoxid. Sedan 2011 har
utsläppen av kväveoxider från dieseldrivna
personbilar nästan fördubblats.14 Insatser när det
gäller fossilfria transporter har alltså stor betydelse
för att minska utsläppen.

Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner som används inom industri,
jordbruk, skogsbruk och inom andra
samhällssektorer släppte ut 3,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 2016 i Sverige. Utsläppen
från arbetsmaskiner är 13 procent högre än vad de
var 1990. Arbetsmaskiner inom industrin svarar för
drygt en tredjedel av sektorns utsläpp, medan
arbetsmaskiner inom jordbruk och skogsbruk
tillsammans står för ungefär en tredjedel och andra
samhällssektorer för resten.15 Riktade satsningar på
fossilfria drivmedel för arbetsmaskiner är därmed
angelägna.

Avfall
Avfallssektorns utsläpp uppgick till 1,3 miljoner
ton koldioxidekvivalenter i Sverige 2016. Den
huvudsakliga utsläppskällan inom sektorn är
14
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metanläckage från avfallsdeponier. Sedan 1990 har
sektorns utsläpp minskat med 65 procent tack vare
deponiförbuden för brännbart avfall, i kombination
med andra styrmedel och åtgärder för att främja
materialåtervinning och energiåtervinning ur avfall.
Samtidigt har utsläppen från förbränning av avfall
med fossilt ursprung, som redovisas inom el- och
fjärrvärmeproduktionen, mer än tredubblats sedan
1990.
Ett aktivt arbete med den av EU-beslutade
avfallshierarkin (”avfallstrappan”) är av central
betydelse för att minska utsläppen av avfall och
konsumtion. Avfallstrappan består av fem nivåer:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad
avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Figur: Källa SCB

För att lyckas med det behöver insatser göras på
flera områden men störst tyngd behöver läggas på
det förebyggande steget – avfallsminimering. Det
gör att insatser behöver riktas mot exempelvis att
minska råvaruuttag, konsumtionsmönster och
produkters hållbarhet.

Bostäder och lokaler
Utsläppen från bostäder och lokaler för bland annat
service, jordbruk och andra kommersiella ändamål
har nationellt sett minskat med 87 procent mellan
1990 och 2016, från 9,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter till 1,2 miljoner ton.
Minskningen beror främst på att oljebaserad
individuell uppvärmning av bostäder, lokaler och
varmvatten ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och
biobränslen.

Produktanvändning och fluorerade
växthusgaser
Vid viss produktanvändning uppstår
växthusgasutsläpp, till exempel när lösningsmedel
och smörjmedel i produkter dunstar, när sprayburkar med vissa drivgaser används eller vid

läckage från kyl- och luftkonditioneringsanläggningar.
Växthusgasutsläppen från produktanvändning har
ökat från 0,6 till 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 1990 till 2015. Detta
beror främst på en ökad användning av HFC, en så
kallad fluorerad växthusgas eller f-gas. HFC har
ersatt ozonlagerförstörande freoner, bland annat
som köldmedium. Samtidigt har användningen av
kyl- och luftkonditionerings-anläggningar samt
värmepumpar ökat. F-gaser har sedan den 1 januari
2015 förbjudits och ersättningsämnen börjat
användas.

Industrin
Industrins utsläpp av växthusgaser uppgick 2016 till
16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige.
Sedan 1990 har industrins utsläpp minskat med 19
procent. Industrins växthusgasutsläpp omfattar
förbränningsutsläpp (knappt två tredjedelar) och
processutsläpp (en tredjedel) samt en liten del
diffusa utsläpp, exempelvis från raffinaderier och
läckage från ledningar. Även om industrins utsläpp
har minskat totalt sedan 1990, är variationen stor
till stor del beroende på svängningar i
produktionsvolymen som följer konjunkturen.
Insatser som visat sig vara effektiva är förändrad
bränsleanvändning, minskade produktionsvolymer
samt effektiviseringsåtgärder.

El- och fjärrvärmeproduktion
Växthusgasutsläppen från el- och
fjärrvärmeproduktion var 4,8 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 2016 varav
fjärrvärmeproduktion svarade för merparten. En
trend mot minskande utsläpp kan urskiljas på
övergripande nivå 1990– 2016, men sektorns
utsläpp har varierat kraftigt från år till år. Det beror
framför allt på att det enskilda årets
uppvärmningsbehov i hög grad påverkas av
vintertemperaturen samt att
vattenkraftsproduktionen påverkas av
nederbördsmängden vilket kan medföra behov av
produktion från andra kraftslag. Utsläppen varierar
därmed ganska kraftigt mellan åren.
Den ökade användningen av fjärrvärme har allt
sedan 1970-talet ersatt individuell uppvärmning
med olja och därigenom bidragit till kraftigt
minskade växthusgasutsläpp från bostäder och
lokaler. Utsläppen från förbränning av fossilt avfall
har mer dock än tredubblats sedan 1990 och
uppgick till 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2016. Det motsvarar ungefär hälften av utsläppen
från sektorn16.
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Skogsbruk och annan markanvändning
I denna sektor redovisas nettoutsläpp och
nettoupptag av växthusgaser från skogsmark,
åkermark och annan mark enligt rapporteringen
under klimatkonventionen. Kolflödena ovan och
under mark redovisas, i både död och levande
biomassa samt mark kol. Sektorn ingår inte i
Sveriges nationella mål, men däremot i Sveriges
åtaganden under Kyotoprotokollet och kommer att
ingå i Sveriges åtagande gentemot EU från och med
2021.
Sektorns nettoutsläpp och nettoupptag behandlas
vanligen separat från övriga sektorers utsläpp bland
annat på grund av att den innehåller såväl utsläpp
som upptag av växthusgaser och att processerna är
reversibla, dvs. en kategori som vid ett tillfälle
utgör ett upptag kan vid ett annat tillfälle vara ett
utsläpp. Ytterligare en orsak är att flödena, som i
hög grad beror på biologiska processer, är svåra att
mäta med stor osäkerhet som följd.
För hela området redovisades för 2016 ett
nettoupptag, dvs. nettoupptag minus nettoutsläpp i
sektorn, av växthusgaser om 43 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Under perioden 1990 till
2016 har det årliga nettoupptagets storlek i medeltal
uppgått till nästan 40 miljoner ton
koldioxidekvivalenter men det förekommer stor
variation från år till år. Storleken på nettoupptaget
påverkas framför allt av årlig tillväxt i skogen och
avverkningsvolymen som påverkas starkt av
konjunkturen, samt olika typer av störningar såsom
exempelvis bränder och stormar.
Nettoupptaget har ökat i kategorin skogsmark
mellan 1990 och 2016, vilket i huvudsak beror på
att tillväxten av träden har ökat mer än
avverkningen. Den totala mängden levande
biomassa som utgörs av träd påverkas av
förhållandet mellan avverkning och tillväxt
respektive inlagring av kol i skogsmark. Även
storleken på trävaruindustrins årliga produktion har
stor betydelse för nettoupptaget eftersom långlivade
träprodukter binder upp koldioxid och således
bidrar med ett redovisat upptag de år produktionen
är hög. Nettoupptaget i långlivade träprodukter är
högre nu än 1990 till följd av ökad produktion av
trävaror.
Utsläpp sker också genom avgång av koldioxid från
utdikad organogen mark17, vilka tidigare i stor
utsträckning varit våtmarker, i såväl skogsbruket
som jordbruket samt från bebyggd mark. Skogsoch jordbruksmarken utgörs till en del av våtmarker
som har dikats för att kunna odla skog eller bedriva
jordbruk. Dikningen innebär att syrehalten i marken
ökar vilket leder till att torven bryts ned och att
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koldioxid avgår till atmosfären. Utsläppen som
redovisas i kategorin bebyggd mark sker främst på
grund av att koldioxid frigörs vid avskogning i
samband med byggnation och vägbyggen.

Internationell sjöfart och flyg
De sammantagna utsläppen från internationell
sjöfart och flyg globalt har ökat kraftigt sedan
1990-talet. Det finns i dagsläget ingen officiell
statistik om utsläpp från den svenska internationella
sjöfarten och flyget.18 Utsläppen till följd av
internationell bunkring uppgick år 2016 till 9,4
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 160
procent högre än 1990.
När det gäller utsläppen från internationell bunkring
av flygbränsle så visar en studie att den fulla
klimatpåverkan från svenskars flygresor troligen är
underskattade.19 Beräkningar för 2014 indikerar att
utsläppen från svenskars internationella personflyg
är i storleksordningen 11 miljoner ton
koldioxidekvivalenter och att de har ökat med 61
procent sedan 1990.

Konsumtionsbaserade utsläpp
Utsläpp som orsakats av svenskars konsumtion går
att uppskatta med modellberäkningar.
Naturvårdsverket publicerar regelbundet detta
kompletterande mått för att visa Sveriges utsläpp.
Beräkningarna tyder på att växthusgasutsläppen
orsakade av svensk konsumtion inom och utanför
landets gränser är avsevärt större än de utsläpp som
sker inom Sveriges gränser.
Dagens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
motsvarar omkring 11 ton koldioxidekvivalenter
per person och år. Den totala nivån har varit stabil
omkring 100 miljoner ton under de senaste tjugo
åren. Andelen utsläpp som sker i andra länder och
som orsakas av den svenska konsumtionen
beräknas ha ökat med 50 procent medan de
konsumtionsbaserade utsläppen som sker inom
Sverige minskat med 30 procent.
Minskningen har främst skett inom sektorer vars
utsläpp inte påverkas av handel, såsom
uppvärmningen av bostäder och lokaler samt
avfallsbehandling. Två tredjedelar av de
konsumtionsbaserade utsläppen kommer från

Däremot tas statistik om utsläpp till följd av internationell
bunkring fram årligen, alltså utsläpp från fartyg och flygplan
som har tankat i Sverige och vars utsläpp sker under väg till en
destination utanför Sverige. Dessa utsläpp återspeglar endast
utsläppen från just tankningen i Sverige och tar inte hänsyn till
resans/transportens mål, fullständiga längd eller ytterligare
tankningar som skett utanför Sverige samt den ytterligare
klimatpåverkan som orsakas av förbränning på hög höjd.
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(Kamb et al. (2016), Klimatpåverkan från svenska
befolkningens internationella flygresor, Chalmers tekniska
högskola).
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hushållens konsumtion och resten från offentlig
konsumtion och investeringar.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s)
beräkningar svarar livsmedel och transporter för
ungefär en tredjedel vardera av hushållens totala
konsumtionsbaserade utsläpp.
Ökad köttkonsumtion och utrikes flygresor är
särskilt bidragande till global klimatpåverkan från
svensk konsumtion. Fram till och med 2016 har den
totala köttkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. Den
svenska produktionen av kött har minskat under
samma period, men importen har ökat och utgör
nästan hälften av det kött som konsumeras i
Sverige. En total minskning av köttkonsumtionen
parallellt med en övergång till att äta svenskt kött
skulle få positiva klimateffekter och bidra till den
nödvändiga utvecklingen att skapa förutsättningar
för den svenska självförsörjningen av livsmedel.
I Sverige har antalet internationella flygresor som
svenska invånare gör per person mer än fördubblats
sedan början av 1990-talet. Även om det finns viss
fortsatt potential för att minska flygets utsläpp per
personkilometer genom bl.a. nya motorer, material,
bränslen, teknik och processer så kommer denna
effektivisering inte att vara tillräcklig för att väga
upp utsläppen från framtida trafikökningar till 2030
eller 2040.
Område

1990*

2016*

Utveckling
↓
↑
↓
↓

Inrikes transporter
22,5
16,9
Arbetsmaskiner
3,1
3,5
Avfall
2,5
1,3
Bostäder och
9,5
1,2
lokaler
Produktanvändning 0,6
1,5
Förbud
och fluorerade
(2015) ↓
växthusgaser
Industri
20,9
16,9
↓
El- och fjärrvärme- 4,8
4,8
→
produktion
Skogsbruk och
-40
-43
↓
annan
markanvändning
Internationell
5,9
9,4
↑
sjöfart och flyg
(11)
Konsumtions100
100
→
baserade utsläpp
*Anges i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp i Jönköpings län

Skog och mark i länet
Karakteristiskt för Jönköpings län är det småbrutna
landskapet. Ett kuperat skogslandskap uppbrutet
med en mängd små fält för jordbruksändamål. I
kombination med länets rikedom på sjöar och
våtmarker skapar detta en mycket omväxlande
natur med goda förutsättningar för många arter och
naturtypers fortlevnad.

GHG Växthusgaser, kiloton
koldioxidekvivalenter
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Skogsbruket hör till en av de viktigaste näringarna i
länet. Genom att kombinera ett aktivt skogsbruk,
hänsyn till naturvärden och sociala värden så bidrar
skogslandskapet till nytta för både människan och
naturen.
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Länets sammanlagda utsläpp av växthusgaser har
minskat från 1900 kiloton koldioxidekvivalenter
2010 till 1654 kiloton 2015.

Jordbrukslandskapet i Jönköpings län upptar drygt
12 % av landarealen (åker- och betesmark 2016).
Länet har en småskalig odlingsbygd som ligger
insprängd i det dominerande skogslandskapet.
Arealen jordbruksmark var som störst i länet runt
1930. Därefter tog effektiviseringen av jordbruket
sådan fart att mycket av åker-, ängs- och betesmark
blev överflödig.

HFC hydrofluorocarboner, ton
koldioxidekvivalenter
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Länets samlade utsläpp av HFC har minskat från
49 219 ton koldioxidekvivalenter 2010 till 40 819
ton 2015.
Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning
från fossila produkter till biobränsle. Se Bilaga 4.

Miljö20
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på
den. Miljön har många skyddande mekanismer för
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att
förstöra.
Länsstyrelsen arbetar med att övervaka miljön och
hur den mår samt med att samordna åtgärdsprogram
och insatser.

20 Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Skogen är en av de artrikaste miljöerna i länet.
Artrikedomen påverkas negativt av avverkning av
värdefulla skogar, igenväxning av tidigare
skogsbeten och brist på naturliga störningar som
bränder och översvämningar. Skogarna i
Jönköpings län har även påverkats negativt av till
exempel försurande nedfall och nedfall av kväve.

Eftersom djurens vinterfoder produceras på
åkermark brukas nästan inga slåtterängar längre. De
har övergått till betesmark eller vuxit igen. Många
åkermarker och betesmarker har också övergivits.
En förutsättning för att bevara biologisk mångfald i
odlingslandskapet är att det finns ekonomiska
förutsättningar för att bedriva nötkötts- och
lammproduktion på bete.
Dagens jordbruk innebär också att det är mer
växtnäring i omlopp, räknat per hektar åkermark, än
vad det var för förr. Detta har gett problem med
näringsläckage till vattendrag och sjöar.
Länet har flera skyddsvärda naturmiljöer i form av
Store Mosses nationalpark, många naturreservat
och ett biosfärsområde.
Jönköpings län är rikt på våtmarker. Drygt 10
procent av ytan utgörs av våtmarker och de flesta
finns i länets nederbördsrika västra delar.
Våtmarker myllrar av liv, framförallt växter och
smådjur, och har många viktiga funktioner i
landskapet.
Våtmarkerna har en stor mångfald av arter med ett
flertal rödlistade arter knutna till sig. De fungerar

också som naturliga flödesreglerare genom att
magasinera vatten vid flödestoppar eller lagring av
grundvatten. Våtmarker har också förmågan att
filtrera näringsämnen och miljögifter och fungerar
på så sätt som naturliga reningsverk.
Opåverkade våtmarker är värdefulla kolsänkor till
skillnad från dränerade våtmarker som läcker kol
till atmosfären. Sett till hela landskapet har
våtmarkerna stor betydelse för omgivande markers
hydrologi, lokalklimat och ekologi.
Trots deras betydelse har våtmarkerna sedan drygt
ett sekel omförts till andra marktyper, framför allt
inom skogs- och jordbruket samt torvnäringen. En
fjärdedel av den våtmarksareal som fanns i början
av 1800-talet har försvunnit och de flesta
återstående våtmarker är påverkade av dikning.
Länet har ett stort antal förorenade mark- och
vattenområden som är en följd av småindustrin. Det
läggs ned stora resurser på att riskbedöma och
åtgärda dessa. Länet brottas också med
försurningen och trots att nedfallet av försurade
ämnen har minskat behöver kalkningen fortsätta.

Luften i länet
Det finns många källor till luftföroreningar till
exempel vägtrafik (den viktigaste källan i
tätortsmiljö) och småskalig vedeldning.
Jönköpings län påverkas inte bara av
luftföroreningar som släpps ut i länet utan påverkas
också i stor utsträckning av luftföroreningar från
kontinenten. Omfattande mängder luftföroreningar
transporteras in i länet och bidrar till förhållandevis
höga halter även där det inte finns lokala
utsläppskällor, som på landsbygden.
Viktiga ämnen i detta sammanhang är bland annat
försurande och gödande svavel och kväve,
marknära ozon samt partiklar. Det är ett av många
skäl till att det är viktigt att arbeta internationellt
och inom EU för att minska utsläpp och
föroreningar globalt. Insatser vi bidrar med i andra
länder gynnar också oss.

Vatten i länet
Jönköpings län är rikt på sjöar och vattendrag.
Sjöytan är 1130 kvadratkilometer och täcker 9,7
procent av länets areal. Länet är beläget mitt på det
småländska höglandet med avrinning mot såväl
Östersjön som Västerhavet.
På grund av klimat- och markförhållanden är en
stor del av länets sjöar och vattendrag känsliga för
påverkan. Detta har resulterat i att ett antal
vattendrag (framförallt i länets västra delar)
drabbats av försurning. Försurning kan leda till

problem med förhöjda metallhalter, till exempel
höga kvicksilverhalter, i fisk.
I områden med större bördighet och näringsrikedom
har vattnet ofta en större motståndskraft mot denna
typ av påverkan. I dessa områden finns istället
problem med utsläpp av näringsämnen från
samhällen och jordbruk. Många vattendrag har sina
källflöden i länet och har små flöden, vilket gör att
även mindre tillskott av näringsämnen får stor
effekt.
Resning, dikning och andra fysiska ingrepp i
vattenmiljön, men även reglering av vattnets flöde,
har också en betydande påverkan på sjöar och
vattendrag. Framförallt påverkar detta djurlivet i
många mindre vattendrag. Effekter av olika
miljögifter utgör också ett allvarligt hot mot
vattnets ekosystem, vars konsekvenser är svåra att
överblicka eftersom nya ämnen hela tiden kommer
ut på marknaden.
Vättern är Sveriges näst största sjö, både till yta
(1 893 km²) och volym (77,6 km³) och den är
Europas sjätte största insjö. Vättern fyller flera
viktiga funktioner i länet såväl som utanför länet.
Det finns yrkesfiskare i länet som livnär sig på
fisket och sjön är populär bland sportfiskare med
sitt unika fiskbestånd. Vättern är en resurs för
turism och besöksnäringen, den har stor potential i
ett förändrat klimat, samtidigt som
klimatförändringarna utgör ett av de stora hoten
mot sjön. Vättern är djup, med det största kända
djupet söder om ön Visingsö på 120 meter. Vättern
rinner ut i Östersjön genom Motala ström och de
största tillflödena står Forsviksån, Tabergsån och
Huskvarnaån för. Göta Kanal passerar Vättern via
Motala och Karlsborg. En vattendroppe behöver i
genomsnitt 62, 5 år för att lämna Vättern.
Vättern används som dricksvattenreservoar för sju
kommuner kring sjön och genom vattenverket
Skaraborgsvatten i Borgunda för i ytterligare tre
kommuner. Två kommuner tar vatten från Motala
ström. Totalt dricker uppåt 500 000 personer vatten
från Vättern 2018. Planer finns för att Örebro och
Stockholm i framtiden ska kunna hämta sitt
dricksvatten från Vättern.

Energi
Energi delas in i förnybar och icke förnybar
energi.

Icke förnybar energi
Den icke förnybara energin kommer från jordens
lager och är antingen fossila bränslen eller
kärnkraft. Som fossil energi räknas olja, kol och
naturgas. Vid förbränning av fossil energi bildas
koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Då det

tar miljoner år för fossila råvaror att bildas räknas
de som icke förnybara.
Uran är visserligen en lagerresurs från jordens
inre men inte en fossil energi. Uran är bränslet i
kärnkraftreaktorer och utmaningen med uran är
dess radioaktivitet som ska hanteras vid brytning,
vid en eventuell kärnkraftsolycka och efter
energiframställningen i form av utbränt avfall.

Förnybar energi
Förnybara energikällor delas upp i flödesresurser
och fondresurser.
Flödesresurser kommer till jorden i ett flöde,
oavsett vad vi gör i form av sol, vind och vatten.
Fondresurser är bioenergi från åker och skog som
vid ett balanserat uttag är outtömliga. Vid överuttag
däremot minskar underlaget. Bioenergigrödor
produceras också i konkurrens med grödor för
andra användningsområden som exempelvis foder
och livsmedel.
När man använder biobränslen som biogas, ved
eller energiskog släpps koldioxid ut. Denna
koldioxid är lagrad under en kortare tid i växterna
och tas upp av andra växter.
Torv är ett mellanting, som ibland definieras som
förnybart och ibland som icke förnybart. Torv är
inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals
år att bilda så den koldioxid som frigörs vid
förbränning bidrar till växthuseffekten.

El och energi
El och energi är inte samma sak. El och vätgas är
exempel på energibärare som kan produceras av
olika typer av primära energikällor som
solstrålning, vind, fossila bränslen och biomassa.
Om elen och vätgasen är miljövänliga eller ej beror
på vad den producerats av.
El som producerats av flödesresurser är i allmänhet
en miljövänlig resurs, medan el som producerats av
fossila fondresurser i allmänhet inte är det.
Det pågår mycket forskning på att hitta sätt att
producera ren energi och fusion ses som den
ultimata lösningen vilket skulle innebära en närmast
oändlig energikälla där den enda restprodukten är
helium, en stabil och ofarlig ädelgas som redan
finns i vår luft.
Det finns också försök med att producera energi
från den koldioxid som bidrar till växthuseffekten.
Det är en process som påminner om växternas
fotosyntes, men istället för att producera socker
som växterna gör, produceras i denna process
syntetiskt bränsle bestående av kolmonoxid och
vätgas som antingen kan brännas direkt eller
omvandlas till andra sorters bränsle som diesel.

Till dess att forskarna lyckas hitta metoder för
storskalig produktion av fusion- eller
koldioxidenergi är flödesresurserna de mest
hållbara energikällorna.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla
bättre och smartare system för lagring och
distribution av el. Idag försvinner stora mängder el
under distributionen samtidigt som stora mängder
slösas bort genom att t ex lampor lyser utan att
någon befinner sig i rummet. Här pågår ett arbete
för att utveckla smartare system för lagring,
distribution och elanvändning i vad som kallas
”smarta nät”. Utvecklingen begränsas bara av vår
fantasi. På samma sätt som internet kopplade
samman datorer till globala
kommunikationsnätverk skulle smarta nät kunna
koppla samman olika elektriska produkter och
möjliggöra för dessa att kontinuerligt kommunicera
precis hur mycket el de behöver.

Fordon och fordonsbränsle
Det finns flera olika typer av miljöanpassade bilar,
både de som drivs med alternativa bränslen (dvs
fossilfria bränslen) och bilar som är extremt
bränslesnåla.
Elbilar är enligt många forskare21 långsiktigt de
mest miljövänliga bilarna även om
produktionsprocessen och elens produktion räknas
in. Hittills har deras räckvidd varit ganska
begränsad, något som ändras fort.
Laddningsinfrastrukturen, råvaror till batterier,
utmaningar med utvinning av råvarorna och
eltillgången är begränsningar. Olika tekniker där
fordon laddas under färd testas, vilket skulle lösa en
del av utmaningarna med laddstationer samt
möjliggöra både mindre, mer miljövänliga batterier
och längre körsträckor.
Hybridfordon drivs med en elmotor som
samverkar med en annan, oftast bensindriven,
motor. Bensinmotorn kan både driva bilen och
ladda batteriet. Vid låga varvtal, exempelvis vid
stadskörning på låga varvtal, går elmotorn, medan
bensinmotorn kopplas in vid högre varvtal.
Hybridfordon som kombinerar el och vätgas tror
flera bilproducenter på.
Bränslecellsbilar bedöms av många att vara
framtiden. En bränslecell kan beskrivas som ett
batteri som tankas istället för att laddas. Bränslet i
en bränslecell är vätgas eller metanol och avgaserna
är rent vatten. Utmaningarna med att producera och
transportera bränslet samt med tankinfrastrukturen
är dock ännu inte lösta.
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Se bland annat livscykelanalyser av fordon från Chalmers

Flexible Fuel Vehicle (FFV) är bilar som går att
tanka på flera olika bränslen. Vanligen kombineras
etanol och bensin eller gas (biogas eller naturgas)
och bensin.

Avancerade biobaserade bränslen
Dagens biodrivmedel håller på att ersättas av så
kallade ”avancerade biodrivmedel” som dels kräver
mer avancerad industriell teknik och men som i
större utsträckning utgår från avfall eller mer
svårnedbrutna råvaror, t.ex. skogsråvara.
Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror
som finns i stora volymer och som har få andra
användningsområden, exempelvis den cellulosarika
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar,
skogsavfall som grenar och toppar men även halm,
gräs och energiskog.

Sammanfattning klimat, miljö och
energi
Vid en sammanställning av de största
utsläppsområdena ses att utvecklingen långsamt går
åt rätt håll inom flera områden men att kraftfulla
insatser behöver göras för att landet ska nå
utsläpps- och klimatmålen. Vägtransporterna är ett
prioriterat område och all vägtrafik som kan ersättas
med kollektivtrafik och/eller cykling är av stort
värde. Då merparten av arbetspendlingen i länets
samtliga kommuner handlar om korta sträckor har
insatser som bidrar till att fler cyklar eller väljer
kollektivtrafiken potential att få stor betydelse.
Kvarvarande vägtrafik behöver sannolikt bli
fossilfri tidigare än tidigare beräknat. Positivt i
sammanhanget är att forskare, bland annat vid
instituten Grantham Institute och Carbon Tracker
bedömer att utvecklingen av elfordon och andra
nollutsläppsbilar samt solenergi kommer gå
betydligt fortare än vad bedömare hittills trott och
de spår en peak på efterfrågan på fossila produkter
redan 2020. För att lyckas behöver ladd- och
tankinfrastruktur för el, avancerade biodrivmedel
och vätgas lösas.
Alternativa bränslen för arbetsmaskiner behöver
prioriteras och exempel från bland annat Västra
Götalandsregionen visar att offentliga öppna
testbäddar inom området kan visa vägen för
alternativa bränslen för arbetsfordon inom privata
näringar.
Avfall är starkt kopplat till konsumtion och
förebyggande arbete. Samtidigt som de nationella
utsläppen inom många områden utvecklas i en
positiv riktning behöver de konsumtionsbaserade
utsläppen minska drastiskt under relativt kort tid.
Resande med flyg och köttätande står för den
största delen av ökningen av konsumtionsutsläpp
nationellt samtidigt som den svenska konsumtionen
påverkar utvecklingen i andra länder negativt.

Konsumentupplysning när det gäller avfall men
framförallt hur konsumentval avgör utsläpp och
klimatavtryck under lång tid behöver tas fram.
Resor med höghastighetståg i stället för flyg, resor
med fossilfria bilar, kollektivtrafik och cykel, val av
mer träbaserade och svenskproducerade produkter
samt livsmedel skulle göra stora skillnader på de
konsumentbaserade utsläppen.
När det gäller bostäder och lokaler är en fortsatt
utveckling av fossilfri uppvärmning central.
Industrin behöver vidta omfattande åtgärder för att
minska både förbränningsutsläppen och
processutsläppen. En omställning till en miljödriven
affärsutveckling och cirkulär ekonomi inom
industrin är nödvändig för att nå utsläpps- och
klimatmålen.
När det gäller el- och fjärrvärmeproduktion står
förbränningen av fossilt avfall för ca hälften av
utsläppen från sektorn. Ska dessa utsläpp minska
bygger det på att konsumtionen av produkter av
fossila material upphör.
Skogsbruk och annan markanvändning är genom
sitt nettoupptag av utsläpp även ur detta perspektiv
oerhört centralt för att klara utsläpps- och
klimatmålen. En hög tillväxt i skogen, en ökad
produktion av träbaserade produkter, en ökning av
energigrödor samt en ökning av exempelvis
frilandsodling inom jordbruket kan på flera sätt
bidra till klimat, tillväxt och utveckling i länet.
När det gäller internationell sjöfart och flyg är
återigen de svenska flygresorna utomlands den
största utmaningen.

Länsstyrelsens arbete
Länsstyrelsen arbetar också intensivt med frågor
kring miljö, klimat och hållbarhet och har tagit fram
flera strategier och planer för en hållbar utveckling
och det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet
behöver stödja dessa styrdokument så att planerna
kan genomföras och målen nås22.

Ett exempel på konkret scenario
IVL – Svenska Miljöinstitutets forskare har
konkretiserat hur Regeringens vision att Sverige
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050
skulle kunna se ut. Deras utgångspunkt har varit att
skapa ett i princip fossilbränslefritt Sverige
samtidigt som landet bevarar en konkurrenskraftig
industriproduktion. I sitt energiscenario för år 2050
har de minimerat användningen av fossila bränslen
Se vidare på http://utveckling.rjl.se och på
www.lansstyrelsen/jonkoping
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och ersatt det med ett högt utnyttjande av vindkraft
samt svenskproducerade biobränslen. De har utgått
från antagandet att Sverige i stort sett ser ut som
idag — som till exempel att människor även år
2050 åker bil och har lika stor industriproduktion
som idag. De har även utgått från att vindkraften är
utbyggd i enlighet med regeringens mål, alltså från
dagens 1 TWh till hela 30 TWh. De har antagit att
olja och direktverkande el i bostäder är ersatt med
fjärrvärme, biobränsle och värmepumpar, vilket
bidragit till att hushållens elbehov har minskat med
30 procent. Även uppvärmningsbehovet har i deras
antaganden minskat kraftigt till följd av
klimatförändringarna. Personfordonen är elhybrider
med ett flytande biodrivmedel som hjälpdrivmedel.
Vidare antar de att hälften av godstransporterna är
spårbundna, en fjärdedel körs med flytande
biodrivmedel och cirka en fjärdedel med biogas
(syntetisk naturgas samt rötgas).
Deras slutsatser är att:












Det finns åtgärder att vidta för att minska Sveriges
koldioxidutsläpp från 52 miljoner ton CO2 år 2007
till ca 5-10 miljoner ton CO2 år 2050. Dessa
åtgärder är till stor del kända.
Men, för att nå denna vision behöver Sverige
kraftigt öka användningen av biobränslen (inklusive
avfall). Vid en avvecklad kärnkraft blir behovet en
ökning från dagens 120 TWh till ca 270 TWh.
Detta kommer att pressa produktionssystemet för
bioenergi vilket sannolikt kommer att leda till
konsekvenser för miljön och innebära stora krav på
ett högrationellt skogs- och jordbruk.
Systemskiftet i transportsektorn, där personfordon
alla antas vara elhybrider leder till en minskad total
primärenergianvändning för sektorn. Produktionen
av biodrivmedel för transportsektorn sker som
energikombinat, det vill säga samtidig produktion
av el, värme och drivmedel. Denna
tilläggsproduktion av el kan driva en del av
elbilarna.
En ekonomiskt rationell energieffektivisering i
bostadssektorn i kombination med ett varmare
klimat kommer att minska bostadssektorns
energibehov, även när hänsyn tas till ökat kylbehov
samt befolkningsökning.
Industrins processemissioner bedöms vara svåra att
helt ersätta mot förnybara alternativ. Det gäller
framför allt användningen av metallurgiskt kol i
stålindustrin samt avgången av koldioxid vid
cementproduktion. En del av dessa processutsläpp
kan minskas med hjälp av koldioxidinfångning och
lagring, men trots detta kommer det finnas en
påtaglig mängd kvarvarande emissioner av CO2.
De bedömer att av industrins ca 17 miljoner ton
CO2 som släpps ut idag kommer ca 4-7 miljoner
ton vara svåra eller orimligt dyra att åtgärda.
De fossila utsläpp som inte kan åtgärdas i Sverige
kan eventuellt kompenseras med reduktioner på



andra ställen i Sverige eller utomlands. De bedömer
dock att sådana krediter kan bli mycket knappa år
2050 då hela världen behöver minska sina utsläpp.
Med de förutsättningar som antagits i deras
scenario behöver inte befintlig kärnkraft ersättas av
ny för att täcka Sveriges energibehov. Detta bygger
på antaganden om att elbehovet minskar i (främst
beroende på minskad elanvändning i
bostadssektorn); på en kraftig expansion av
vindkraften; på att den ökade
vattenkraftspotentialen som följer av förväntade
klimatförändringar kan tillvaratas och slutligen på
en ökad biobränslebaserad elproduktion, delvis
genom att en stor del av biodrivmedlen till
transportsektorn produceras i energikombinat.
Det scenario som de presenterar är ett av flera
tänkbara och naturligtvis ingen prognos. Deras
syfte är heller inte att visa en trolig utveckling, utan
att illustrera att en genomgripande förändring mot
ett samhälle som inte är beroende av fossilbränslen,
är möjlig. I ett nästa steg behövs såväl mer
detaljerade scenarier som noggranna
konsekvensanalyser. Till exempel måste
konsekvenserna av ett högt uttag av biomassa
noggrant undersökas.
Deras scenario baseras på redan idag kända
åtgärder. De har i sina beräkningar inte uppskattat
de totala kostnaderna, men de bedömer att en stor
del av åtgärderna kan genomföras till lägre kostnad
än nivån för dagens CO2-skatt, det vill säga en
krona per kg koldioxid.

3.1.4 Livsmiljö och hälsa
Viktiga förutsättningar för en god livskvalitet är en
god livsmiljö och hälsa. En frisk befolkning är en
förutsättning för länets utveckling. Mår invånarna i
Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara
vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar.
Vilka faktorer som långsiktigt påverkar människors
hälsa är väl kända: livsstilsfaktorer som rökning,
alkoholanvändning, sunda matvanor och rörelse,
faktorer som att finnas i ett tryggt sammanhang och
känna social gemenskap, att ha ett arbete som klarar
försörjningen, att trivas i sin boendemiljö,
jämlikhet och jämställdhet, en meningsfull och
berikande fritid och inte minst att klara av skolan
och kunna utvecklas genom livet.

Förebyggande arbete
Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och hälsa är
något som skapas långsiktigt. Ansvar för dessa
faktorer finns både på individ-, grupp och
samhällsnivå. Det offentligas ansvar handlar
huvudsakligen om förebyggande arbete och att
skapa goda förutsättningar. Mer om hur detta arbete
behöver ske i kommande kapitel.

Vår livslängd blir allt längre, men skillnaderna i
hälsa och välmående ökar, enligt Nordiska
Ministerrådet. De svenska männen som föddes
2015 beräknas bli i snitt 80,4 år och de svenska
kvinnorna som föddes samma år 84,1 år, vilket är
en ökning med ett par procent sedan 2005.
När det gäller dödsfall orsakade av kroniska
sjukdomar ligger länet relativt högt med i snitt
mellan 700-800 per 100 000 invånare. När det
gäller död i självmord ligger länet å andra sidan
lägre än omgivande län med i snitt 10-12,5 fall per
100 000 invånare (vilket självklart är för högt det
med).
Andelen invånare som behöver försörjningsstöd i
länet är relativt högt, lägst är det i Habo (som ligger
bland de lägsta nivåerna i landet) och högst är det i
Nässjö (som å andra sidan ligger bland de högsta i
landet).
Den bedömda risken för fattigdom ligger också
relativt högt i länet.23 Mellan 14-17 % av hushållen
ligger lågt när det gäller disponibel inkomst.

Omsorg och Hälso- och sjukvård
Region Jönköpings län och länets kommuner
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, bakgrund
och individuella förutsättningar. En hälso- och
sjukvård i framkant med koppling till forskning och
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.
De flesta invånarna i Jönköpings län mår bra, men
det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan
olika grupper och mellan olika geografiska
områden. Målet är att en så god hälsa som möjligt
ska finnas hos så många som möjligt och att det ska
bidra till att hälsoskillnader mellan olika grupper i
samhället minskar. Alla ska ha möjligheten att leva
ett bra liv i Jönköpings län.
Den demografiska utvecklingen gör att förutom att
det bidrar till attraktivitet och att göra Jönköpings
län till den bästa platsen att växa upp, bo, leva och
åldras på – är helt nödvändigt att arbeta
förebyggande för att klara välfärdsutmaningarna i
framtiden. För att kunna ge invånarna den omsorg
och hälso- och sjukvård som behövs 2020-2040

För att lösa de stora samhällsutmaningarna över tid
är det viktigt att alla kan bidra, att färre behöver
välfärdstjänsterna och att behoven uppstår senare i
livet. En förutsättning för det är att befolkningen är
frisk, har ett arbete de trivs med och kan försörja sig
på, känner sig delaktiga, har tillgång till kultur och
fritidsaktiviteter, bor i en hållbar livsmiljö som
berikar och att de känner sig sedda och trygga. Kort
sagt, att de upplever att de har en god livsmiljö och
en hög livskvalitet.
I Jönköpings län finns förutsättningarna för att länet
ska vara en bra plats att leva och bo på och därmed
kunna erbjuda en god livsmiljö för länets invånare.
I OECD rapporten konstateras att Jönköpings län
har fokuserat för lite på attraktivitet för de
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön.
Det handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och
luft av god kvalitet och andra miljödimensioner i
stad och på landsbygd. För att människor ska må
bra och trivas med livet behövs också jämlika
möjligheter till livslångt lärande, boende,
arbetstillfällen, kulturupplevelser, god infrastruktur
och en väl fungerande offentlig sektor.
För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett
omfattande förebyggande arbete i nära samverkan
mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället
och invånarna. Dialog behöver föras och behov
fångas upp.

Den del av befolkningen som har en disponibel inkomst som
är lägre än 60 % av den disponibla medianinkomsten i landet.
23

behöver åtgärder vidtas inom flera områden.
Figur: Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte den
arbetande delen av befolkningen. Källa: SKL

Viktigast är det förebyggande arbetet så att behovet
inte uppstår eller kan minimeras. Därutöver behöver
vård och omsorg utvecklas i nya former för att färre
människor inom vård och omsorg ska räcka till fler
människors behov. Processerna inom vård och
omsorg behöver effektiviseras för att räcka till. Var
och en behöver ta ett större ansvar för sin vård och
omsorg. Nya tjänster behöver utvecklas som via
bredband erbjuds i hemmen och robotisering och
automatisering behöver leta sig in även i
välfärdstjänsterna, en utveckling som ses bland
annat i Asien.
Parallellt med denna utveckling behöver ett
helhetsperspektiv på människan säkerställas så att
insatser görs av rätt insats och på rätt sätt utifrån
helheten med en garanterad delaktighet och

inflytande hos individen för att uppnå en så god
livskvalitet och folkhälsa som bara är möjlig.
SKL har tillsammans med kommuner, landsting
och regioner arbetat fram en ”Strategi för hälsa”
som utgår från det (var)dagliga arbetet med den
bärande tanken att varje dag ska leda till något lite
bättre när det gäller en hållbar och uthållig kvalitet
som säkerställer en god och jämlik hälsa. För detta
arbete har gemensamma mål och indikatorer
identifierats som sträcker sig till 2022.
Detta arbete stämmer väl överens med de
omfattande och långsiktiga processer som Region
Jönköpings län arbetar med för ständiga
förbättringar. Jönköpings län har antagit strategin
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025”. I den vidareutvecklas
hur arbetet för en förbättrad hälsa bedrivs i
Jönköpings län.

3.1.5 Jämställd regional tillväxt24
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen.
Det betyder att kvinnor och män som grupp ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
inom livets alla områden. Jämställdhet handlar om
att uppnå en jämn fördelning av makt och
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd
utbildning, jämställd fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de
verksamheter och program som ingår i det regionala
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat
efter sedan 1994. I denna revidering av den
regionala utvecklingsstrategin har
jämställdhetsperspektivet beaktats på ett nytt sätt.
Med grund i arbetet med jämställd regional tillväxt
har den regionala utvecklingsstrategin granskats
och jämställdhetsintegrerats.
Tanken med jämställdhetsintegrering är att allt
arbete i organisationer planeras utifrån att
jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer.
Liksom i resten av landet har Jönköpings län långt
kvar till jämställdhet på många områden.
I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och
pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det
regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor
kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings
läns utveckling ska jämställdhet och likabehandling
vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka
attraktionskraften, tillväxtpotentialen och
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sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas
till vara. Ett län där det finns en jämn fördelning av
makt mellan kvinnor och män är också ett län som
ser allas kompetenser, erfarenheter och olikheter
som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet
involveras i alla områden inom regional utveckling.
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet
beaktas fullt ut.
Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda,
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till
innovation.
Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt
och den nuvarande utvecklingen leder till att en
betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en
högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande
effekt riskerar att leda till att länet får en allt större
andel män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen
leder också till att männen halkar efter kvinnorna
när det utbildning och framtida
utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora
utmaningar inte minst socioekonomiskt. Andelen
pojkar och män som väljer att läsa vidare efter
gymnasiet behöver därför öka.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla
människor har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.
Med mångfald menas olika bakgrunder såsom
religion eller annan trosuppfattning, etnisk
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.
Detta kan man kalla kategorisk mångfald. Även
värderingar, olika erfarenheter, egenskaper,
förmågor, färdigheter och kompetenser utgör en
stor del av mångfalden. Detta kallas individuell
mångfald. I Jönköpings län uppmuntras och
värdesätts såväl kategorisk som individuell
mångfald.
Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet
i länet både när det gäller kategorisk mångfald och
individuell mångfald.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden
förhållandet mellan staten och individen. De utgör
en begränsning av statens makt över individen och

slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett
exempel är att staten är skyldig att skydda
individens rättigheter från att kränkas av andra
enskilda.
De mänskliga rättigheterna anses vara universella,
vilket innebär att de gäller över hela världen,
oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De
gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet,
hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning,
politisk uppfattning eller social ställning. De slår
också fast att alla människor är födda fria, är lika i
värdighet och har samma rättigheter.
I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna
beaktas.

Barnkonventionen
Barnkonventionen ger en universell definition av
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det
enskilda barnets rättigheter. Varje människa under
18 år räknas som barn, om man inte blir myndig
tidigare enligt den nationella lagstiftningen.
I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

3.1.6 Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga,
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina
förutsättningar. För att skapa en konkurrenskraftig
region och för att möta de demografiska
utmaningarna krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara.
Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i
form av: människor med en kort
utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och
personer med funktionsnedsättning med en
påverkad arbetsförmåga behöver synliggöras och
åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen.
I en stark urbanisering behöver också perspektivet
stad och land lyftas fram för att människor i hela
länet ska känna delaktighet och hela länet ska
kunna utvecklas.

Integration
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process
med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna.”
Så står det i de europeiska grundprinciperna för
integration som lyfter att integration är något som

berör alla invånare i en stat eller ett samhälle. Vi
ska alla integreras med varandra.
Integration är en dubbelriktad process som pågår
under en lång tid innebär det att integration berör
alla i Jönköpings län. Alla invånare bör vara
involverade i processen för att den ska lyckas.
För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta
tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och
kunnande som länets utrikes födda invånare har
med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och
engagerad handling av alla parter.
Integration är en förutsättning för att Jönköpings
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin. Men
integration är också en förutsättning för ett socialt
inkluderande samhälle. Social sammanhållning
uppnås genom människors lika möjligheter att delta
och bidra i samhället. Att öka människors
delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk
synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv.
De som är födda utanför Norden har ett 30 procent
lägre socialt och kulturellt deltagande än personer
födda i Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd,
det vill säga om de kan få hjälp av någon/några
personer om de har praktiska problem eller är sjuka,
är också större bland utrikes födda (både kvinnor
och män) än bland de som är födda i Sverige.
Kvinnor som är födda utanför Europa saknar
emotionellt stöd, det vill säga har någon som de kan
dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt, i
högre grad än den övriga befolkningen.
För länet finns en av Länsstyrelsen antagen strategi
för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020.

Ett starkt civilsamhälle
Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett
brett föreningsliv där människor kan vara en del av
mötesplatser och gemenskaper som skapar
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering.
Där demokrati, delaktighet och jämställdhet är
självklara förutsättningar kan människor känna sig
trygga med att de kan påverka sin egen livssituation
och vara med och bidra till länets utveckling och
tillväxt. I Jönköpings län ska alla känna sig
välkomnade att dela med sig av synpunkter, idéer
och tankar kring hur vi gemensamt skapar ett
välmående län där människor vill och kan leva,
verka och bo.
I en överenskommelse som är tecknad mellan
regeringen, SKL och idéburen sektor slås det fast
att mötesplatser är viktiga och att dessa behöver
utgå ifrån människors olika behov. Människor hittar
gemenskap i religionen, kulturen, politiken eller
något annat. Mötesplatserna utgör arenor där behov
kan mötas praktiskt i verkligheten.

Oavsett vem som driver en mötesplats ska den ha
en genomtänkt idé om hur ömsesidiga möten
skapas och kunskap om de kulturer som möts. Den
behöver vara ändamålsenlig och tillgänglig och
öppen även för nya, framväxande rörelser.
Mötesplatserna behöver också vara proaktiva, dvs.
inte vänta på besökarna utan analysera behoven och
aktivt genom direkt kontakt erbjuda lösningar,
möten och tillgång till befintliga nätverk.
Statistiken över deltagande i föreningslivet och det
civila samhället i stort visar att andelen invandrade
personer som är föreningsmedlemmar är klart lägre
än motsvarande andel bland den svenskfödda delen
av befolkningen. Den största skillnaden i
medlemskap fanns inom kategorin idrottsförening
eller förening för utomhusaktiviteter, där 41 procent
av den svenskfödda befolkningen var medlemmar,
men endast 17 procent av den invandrade
befolkningen.25
Påtagliga skillnader fanns också i andra kategorier,
såsom konsumentorganisationer och
sällskapsföreningar, medan kategorierna humanitär
hjälp och mänskliga rättigheter samt religiösa och
kyrkliga föreningar inte uppvisar några tydliga
skillnader.

3.1.7 Sammanfattning hållbar
utveckling
Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina, vilket gör hållbarhet till vår största
utmaning. Hållbarhetens tre dimensioner, som
konkretiseras i form av 17 mål i Agenda 2030,
behöver genomsyra allt som görs. Samhället
behöver uppfylla de grundläggande mänskliga
rättigheterna, hushålla med mänskliga och
materiella resurser, och garantera en ekonomisk
utveckling som både säkerställer varje människas
möjlighet till försörjning och som inte påverkar den
ekologiska eller sociala hållbarheten på något
negativt sätt.
Grundläggande förutsättningar för vår livsmiljö
som vattenförsörjning, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster behöver säkras långsiktigt.
Förnybar energi och rena bränslen är viktiga
beståndsdelar i flera av målen i Agenda 2030 och
en förutsättning för klimatet och ett globalt hållbart
energisystem.
Hållbarhetsperspektivet förstärker samhällets
resiliens, dvs den långsiktiga förmågan att hantera
förändringar och fortsätta utvecklas och skapar
dessutom förutsättningar för en affärsdriven
miljöutveckling. Hållbarhet, utifrån dess tre
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dimensioner, är därmed en bärande drivkraft i den
regionala utvecklingsstrategin. I OECD rapporten
konstateras att Jönköpings län har fokuserat för lite
på attraktivitet för de människor som bor i eller kan
tänka sig vilja flytta till länet. Ett tydligt fokus på
hållbarhetsfrågorna med samsyn, samverkan och
samhandling i genomförandet kommer att
säkerställa att Jönköpings län är den bästa platsen
att besöka, växa upp, bo och åldras på idag och i
framtiden.
Vad krävs för att en plats ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, bo och åldras på? Det är inte
bara i Agenda 2030 som hållbarhet är ett
genomgående tema. I processen inför den regionala
utvecklingsstrategin har svaren på den frågan varit
många och varierande. Att alla får finnas, att alla
känner sig trygga, att alla känner sig delaktiga, att
alla har ett arbete, jämställda förutsättningar, en
meningsfull fritid, rikt kulturutbud och ett starkt
socialt nätverk, att det går lätt att ta sig dit – och
därifrån, att det finns bra boendemiljöer, att företag
växer och utvecklas, att det är bra förskolor och
skolor, att det finns vård och omsorg som det går att
lita på är vanliga svar. Men svar som återkommer
oavsett vilket område som tas upp är långsiktighet,
ansvar, miljö, natur, klimat, energi och de hållbara
perspektiven – inte minst från de unga.
Länets aktörer är angelägna om att framtida
generationer ska få tillgång till allt det som ses som
viktigt idag på ett hållbart sätt. Människor vill växa
upp, leva och åldras nära naturen, med rent vatten,
ren luft, nyttig och god mat i ett hållbart samhälle
med biologisk mångfald och fungerande
ekosystemtjänster. De vill leva kompletta liv i
balans mellan arbete, fritid och socialt umgänge.
Människor vill leva på en hållbar plats och i en
hållbar livsmiljö.
De förutsättningar som kunskapssamhället,
digitaliseringen, globaliseringen och inte minst den
gemensamma strategi som Agenda 2030 innebär för
världens länder skapar också möjligheter för en
hållbar utveckling ur alla perspektiv och därmed för
livsmiljöer där människor trivs, vill verka och leva
– oavsett om det är i staden eller på landsbygden.
Vår planet med dess natur, ekosystem, resurser och
förutsättningar utgör den unika livsmiljö som vi
människor behöver för att kunna fortleva som art.
Även om det finns projekt vars mål är en permanent
bosättning på mars redan 202326 så är rimligen en
hållbar utveckling på jorden en förutsättning för de

Projektet Mars One har som mål att etablera en permanent
mänsklig bosättning på planeten Mars år 2023. Uppskjutningen
planeras till den 14 september 2022 och landningen beräknas äga
rum i april 2023. Färden planerar Mars One att sända live dygnet
runt. Även Nasa har planer på att kolonisera planeten Mars med
den första resan preliminärt planerad till 2030-talet.
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kommande generationernas överlevnad och
välmående.
En förutsättning för att människa ska uppleva att
Jönköpings län är den bästa platsen att besöka, växa
upp, bo och åldras på idag och i framtiden är
därmed en långsiktigt hållbar utveckling.

3.2 Attraktivitet och tillgänglighet
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende, med bland annat
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Jönköpings län ligger i det geografiska stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, som i sydvästlig
riktning sträcker sig över södra Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne som sammantaget bedöms ha
den största potentialen i landet framöver. Med länets centrala geografiska läge och strategiskt viktiga
infrastrukturella förutsättningar bör den demografiska potentialen kunna utvecklas och stärka länets
tillgänglighet och attraktivitet.
Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet,
näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism.

3.2.1 Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.
Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter,
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb,
hälso- och sjukvård, skola och utbildning,
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer
och bostäder är viktiga tillgångar.
OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län
har fokuserat för lite på attraktivitet för de
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som
behöver genomsyra alla prioriteringar och
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län
som människor vill leva, verka och bo i.
Människor idag, särskilt unga, lever i en global
kontext. De är vana att kommunicera och umgås
digitalt över gränser. Olikheter är en tillgång. Om
länet ska nå målet att bli en attraktiv livsmiljö för
människor med en modern global livsstil så måste
arbeta aktivt med dessa frågor. Det som bidrar till
attraktivitet är inte nödvändigtvis samma saker för
alla grupper, med det finns faktorer som kommer
igen: fysisk och virtuell struktur, tillgänglighet,
bebyggelse, estetik, natur, kultur, anda och
öppenhet, möjligheter till livslångt lärande, boende,
arbetstillfällen med en sund arbetsmiljö för alla,
flexibel barnomsorg, ett rikt kulturliv och en väl
fungerande offentlig sektor. Attraktivitet handlar
också om att kunna erbjuda natur, vatten och luft av
god kvalitet och andra miljödimensioner i stad och
landsbygd, inte minst för att kunna utveckla besöksoch turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva,
verka och bo i hela länet, både i stad och på
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med
att attrahera människor att bosätta sig på
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god
infrastruktur både för transport och digitala
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård,
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.
Närmiljöer behöver fungera stödjande och
möjliggöra för alla människor, oavsett kön,
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas
tillvara.
Attraktivitet handlar också om att medborgare ska
känna sig delaktiga i det län som de lever och
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka
förutsättningarna i länet genom dialog och
samverkan.
Idag är det många andra faktorer än tillgången till
jobb som påverkar valet av bostadsort. Var unga
vuxna, barnfamiljer och andra målgrupper väljer att
etablera sig påverkas bland annat av
tillgängligheten till familj och vänner, sociala
relationer och attraktiva utbud av aktiviteter. Detta
ställer krav på länet att lyckas med utmaningen att
skapa den livskvalitet och tillgänglighet som krävs
för att attrahera fler att flytta hit.
Attraktivitetsarbete innebär även
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och

att bygga relationer till grupper som länet vill nå
och att leva upp till det som marknadsförs både i
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en
stark identitet.

3.2.2 Demografisk utveckling
Demografisk potential
Den nordiska demografiska situationen präglas av
fyra huvudsakliga trender: den växer – i huvudsak
tack vare flyktinginvandringen, urbanisering, en allt
äldre befolkning och en större diversitet.27
Länets demografiska potential har minskat något
sedan 2015, enligt Nordiska Ministerrådets
bedömning, och ligger på 135 av 300 möjliga
poäng.

infrastrukturella stråken i södra delarna av landet. I
Jönköpings län väntas exempelvis stråket utmed
E4:an genom länet att växa.
Jönköpings län har haft en stark
befolkningsutveckling över tid, i synnerhet de sista
två årtiondena. Utvecklingen fördelar sig dock inte
lika över länet, utan en stark urbaniseringstrend
syns även i Jönköpings län.
Befolkningsutveckling per kommun 1950-2017
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Demografisk potential 2018 – ju mörkare färg
desto högre potential.

Växande befolkning
Fram till 2030 bedöms framförallt
storstadsregionerna i Norden växa. I Sverige
innebär det Storstockholm inklusive Uppsala län,
Gävle och Mälardalen, regionen kring Linköping
och Norrköping, Västkusten, Skåne,
Kristianstadtrakten och de norra delarna av
Jönköpings län. Tillsammans väntas dessa områden
stå för mer än 80 % av landets befolkningstillväxt
fram till 2030. En mer måttlig tillväxt med upp till
10 % prognosticeras också utmed de huvudsakliga
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Jönköpings kommun är den i särklass största
kommunen i länet med 137 863 invånare (2018).
Efter Jönköping är Värnamo länets största
kommun, följd av Nässjö, Gislaved och Vetlanda.
Aneby är länets minsta kommun, följd av Mullsjö
kommun.
Länets befolkningstillväxt över tid drivs i stor grad

State Befolkningsutveckling
of the Nordic region 2018, Nordiska
Ministerrådet
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357 237

10475
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Jönköping

drar ifrån övriga kommuner/regioner när det gäller
befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har
stärkt sina positioner och Uppsala är därefter den
kommun vars utveckling varit starkast och
kommunen har nu etablerat sig som landets fjärde
största.
Flera av kommunerna på topp-20-listan utgör
tillsammans funktionella arbetsmarknadsregioner,
vilket visar på betydelsen av att knyta ihop
kommuner i större geografiska helheter för att
skapa tillväxt. Dessa regioners utveckling kopplat
till regionernas utvecklingspotential28 visar också
på den stora betydelsen en stark centralort och en
stark funktionell arbetsmarknadsregion har för ett
läns/regions långsiktiga utveckling.
Enligt SKL:s definition är en storstadskommun i
Sverige en kommun som har mer än 200 000
invånare varav minst 200 000 invånare i den största
tätorten. Enligt denna definition har Sverige i dag
tre storstadskommuner: Stockholm, Göteborg och
Malmö. Uppsala är på god väg att etablera sig som
en storstadskommun med kommunens 221 000
(2018) invånare och tätorten Uppsalas 156 854
invånare, som stadigt växer.

Största staden
Jönköpings stad är den största staden i länet med
93 797 invånare (2015) och Jönköping är den
tionde största kommunen i Sverige.
Kommun

Invånare 2017

Plats i ranking

Stockholm

949 761

1

Göteborg

564 039

2

Malmö

333 633

3

Uppsala

219 914

4

Linköping

158 520

5

Örebro

150 291

6

Västerås

150 134

7

Helsingborg

143 304

8

Norrköping

140 927

9

Jönköping

137 481

10

Umeå

125 080

11

Lund

121 274

12

Borås

111 026

13

Huddinge

110 003

14

Eskilstuna

104 709

15

Nacka

101 231

16

Gävle

100 603

17

Halmstad

99 752

18

Sundsvall

98 810

19

Södertälje

96 032

20

Även nationellt drivs befolkningsutvecklingen av
urbaniseringen. Stockholm, Göteborg och Malmö
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Uppsala län får, tillsammans med länets starka
placering i State of the Nordic Region 201829, ses
som landets fjärde tillväxtregion 2018. Det finns en
del att lära av Uppsalas utveckling.
De senare årens flyktinginvandring har inneburit en
befolkningstillväxt i hela Jönköpings län, varför
samtliga kommuner haft en uppåtgående trend
sedan förra RUS:en skrevs. Över tid har framförallt
Habo och Jönköping haft en stark utveckling vilket
illustrerar de funktionella
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Figur: Utveckling av fördelning kvinnor och män i länet 19682018 med prognos till 2030.

Utveckling sedan 2013

arbetsmarknadsregionernas betydelse även i
Jönköpings län. Flyktinginvandringen sedan 2013
har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö,
Gislaved och Gnosjö kommuner.

Fördelning per åldersgrupp
Åldersgruppen 0-17 år utgörs i länet av 21,7 % av
befolkningen vilket kan jämföra med rikets 21 %
(med en variation på 14,6-28,8 %). Högst andel
unga har Habo kommun med 28 % (en av de högsta
i landet), följt av Vaggeryds kommun på andra plats
med 23,1 %. Lägst andel unga har Eksjö kommun
med 20,3 % och Tranås med 20,8 % unga.

Fördjupad statistik
Fördelning kvinnor och män
Fördelningen av kvinnor och män i länet avviker
något från rikssnittet som är 49,8 kvinnor (med en
variation mellan landets kommuner på 46,8-51,2)
för riket och 49,5 för länet. Störst andel kvinnor har
Jönköpings kommun med 50,0 % och lägst andel
kvinnor har Gnosjö kommun med 48,1 %.30

Figur: Förändring av antalet 5 åringar 2017-2030

Utvecklingen fram till 2030 förväntas i viss mån
förstärka denna bild med en stark förväntad ökning
av barn i åldern 0-5 år i Habo, Jönköping, Värnamo
och Nässjö och en svag förväntad utveckling i
Aneby, Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved.
Andelen invånare i gruppen 18-64 år är i länet 57,7
%, jämfört med rikets 59,2 (variation på 48,3-67,4
%). Högst andel har Jönköping på 59,9 % och lägst
Mullsjö på 54,1 %, Sävsjö 54,3 %, Habo 54,6 %
och Tranås på 54,9 %.
Den prognosticerade utvecklingen av personer i
arbetsför ålder framöver visar att åldersgruppen 4064 år är den som växer starkast. Se nedan.

29
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För samtliga kommuners uppgifter se bilaga 2.

För gruppen 65 och äldre är länssnittet 20,6 %
jämfört med rikets 19,8 (variation på 12,6-34,0 %).
Högst andel äldre har Tranås kommun med 24,4 %
och Eksjö med 24,2 %. Lägst andel har Habo

Att andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar
relativt sett minskar samtidigt som andelen yngre
och äldre relativt sett ökar leder till en ökad
försörjningskvot. Försörjningskvoten visar andelen
av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre än
64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande
till andelen av befolkningen som är 20–64 år
(förvärvsarbetande åldrar).
Teoretiskt motsvarar detta hur många varje person i
arbetsför ålder behöver försörja. År 2017 hade länet
en försörjningskvot på 81, vilket innebär att det går
81 personer i icke förvärvsarbetande åldrar per 100
personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2030 väntas
kvoten ha ökat till 87.

kommun med 17 %.

De kommande 12 åren väntas en stark ökning av
personer i gruppen 65 år och äldre. Åren därpå
väntas gruppen öka ännu mer.
Försörjningskvoten väntas öka inom länets samtliga
13 kommuner under prognosperioden.
År 2017 var försörjningskvoten högst i Mullsjö,
med en kvot på 93.

Åldersstrukturen i länet förväntas utveckla sig
enligt ovan fram till 2030 jämfört med 2017. Det
kommer att ställa nya krav på framförallt offentlig
sektor under de kommande decennierna med en allt
äldre befolkning.

Vid prognosperiodens slut år 2030 beräknas Aneby
kommun ha den högsta kvoten med 101, följt av
Sävsjö och Habo med 99. Aneby är också den
kommun där försörjningskvoten väntas öka
kraftigast. Jönköping är den kommun som väntas ha
den lägsta försörjningskvoten med 77, en ökning
från 74 år 2017.31
Figur: Försörjningskvotens beräknade förändring till 2030.

Utvecklingen när det gäller andelen av
befolkningen som förvärvsarbetar, respektive inte
gör det prognosticeras enligt nedan.

31 Befolkningsprognos Jönköpings län 2018-2030. Se mer på:

http://utveckling.rjl.se

Gifta och skilda

En allt äldre befolkning

Nationellt sett är 33,2 % av invånarna i Sverige
gifta (en variation på 26,3-42,7 % mellan landets
kommuner) vilket ska jämföras med snittet i länet
som är 37 %. Högst andel gifta finns i Habo
kommun 40,8 % och lägst andel i Jönköping med
35,6 %. Alla kommuner i länet ligger därmed över
rikssnittet.

Den allt äldre befolkningen konstateras även av
Ministerrådet. Medan Europa – i synnerhet
nordvästra – blir alltmer tätbefolkat är Sverige
fortsatt relativt glesbefolkat, så också Jönköpings
län.

Andelen skilda är 9,7 % i riket (variation 5,8-12,6
%) vilket ska jämföras med länets 7,8 %. Lägst
andel skilda personer återfinns i Habo kommun
med 5,8 % - vilket också är lägst i landet – och
högst andel skilda finns i Eksjö kommun med 8,8 %
- vilket även det ligger under snittet i landet.

Jönköpings län genomgår en demografisk
utveckling som drivs av en åldrande befolkning och
en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större
än tillträdet av unga på arbetsmarknaden under
överskådlig tid vilket leder till en förväntad brist på
Demografi 2002 och 2017
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Utländsk bakgrund32

25 000

Andelen personer i landet som har en utländsk
bakgrund är 24,1 (variation mellan kommunerna i
landet på 7,2-58,6) och i länet är motsvarande siffra
22,2 %. Högst andel har Gnosjö kommun med 32,8
% följd av Gislaved med 29,9 % invånare med
utländsk bakgrund och lägst andel återfinns i Habo
kommun med 9,3 %, vilket gör Habo kommun till
en av de kommuner i landet som har lägst andel.

Andelen invånare med utländskt medborgarskap är
i landet 8,9 % (3,0-27,8 %) jämfört med länets 7,9
%. Störst andel med ett annat än svenskt
medborgarskap bor i Gnosjö (11,8 %), Sävsjö (11,2
%) och Gislaved (11,1 %) och lägst i Habo
Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2017
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Andelen personer som är utlandsfödda i riket är
18,5 (variation på 6,2-41,5 %) och länet 17,1 %.
Högst andel utlandsfödda bor i Gnosjö kommun
(25,1 %) och Gislaved (22,7 %) och lägst andel bor
i Habo kommun (7,6 %).
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2017

arbetskraft under överskådlig tid.

Migration
Länet har tagit emot många flyktingar, särskilt
höglandskommunerna, Gislaved och Gnosjö har
haft en hög internationell nettomigration under åren
2011-2016. Länet som helhet har under åren 20112016 vuxit tack vare flyktinginvandringen,
samtidigt som några kommuner: Habo, Mullsjö,
Jönköping och Vaggeryd växer även utan den.
Gnosjö har under åren 2011-2016 minskat något
trots flyktinginvandringen.
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Sysselsättningstillväxten33 drivs av utrikes födda,
den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar
och därmed bidrar till större delen av
arbetskraftstillskottet.
Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler.
Toppen har passerat denna gång och födelsetal
kommer att minska de kommande 15 åren.
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kommun med 3,5 %.

Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter
hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen
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Källa SCB

kompetensförsörjning över tid. Jönköpings
kommun fortsätter att växa, vilket kan innebära en
möjlighet för länet då en inom-läns-urbanisering
tillsammans med goda transportmöjligheter inom
länet skulle kunna bromsa en utom-länsurbanisering som riskerar att dränera länet på ung
och kvalificerad arbetskraft. Det finns även en
urbaniseringstrend inom länets övriga kommuner
där många framförallt unga väljer att flytta till
kommunens huvudort.
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Försörjningsbördan för de sysselsatta i arbetsför
ålder förväntas genom denna utveckling öka under
de kommande tio åren.
Denna typ av befolkningsförändring ställer nya
krav på att säkra kompetensförsörjningen på sikt.
Länets aktörer behöver tillsammans säkerställa en
attraktiv livsmiljö för småbarnsfamiljer och unga
vuxna så att de ser möjligheter med ett liv i
Jönköpings län. Det innebär även att större krav på
en effektiv och välfungerande välfärdsservice
genom sjukvård och äldreomsorg finns tillgänglig i
länet.
Samtidigt som invandringen bidrar till att lösa
arbetskraftsbristen räcker denna grupp inte till för
hela behovet utan hela arbetskraftsreserven måste
matchas mot arbetsmarknadens behov.
Folkpensionen infördes 1913 och pensionsåldern
var då 67 år samtidigt som medellivslängden var ca
60 år. Idag är den allmänna pensionsåldern 65 år
samtidigt som medellivslängden är drygt 82 år.
Pensionsåldern håller på att ses över och för
samhället är det bra om människor som mår bra,
orkar och vill väljer att jobba vidare efter 65
årsstrecket så att värdefull kompetens, erfarenhet
och arbetskraft kan bidra till
arbetskraftsförsörjningen framöver.
Personer med funktionshinder/-variationer måste
beredas tillträde till arbetsmarknaden i högre
utsträckning än idag. Tillgänglighetsarbetet och att
synliggöra alla kompetenser behöver därför
intensifieras. Unga som står utanför
arbetsmarknaden behöver genom kraftfulla åtgärder
beredas plats för att säkra den framtida
kompetensförsörjningen och motverka social
utslagning och kvinnor behöver i lika hög grad som
män etablera sig på arbetsmarknaden.

Urbanisering
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora
konsekvenser för länets möjlighet till

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en
hög andel av de unga flyttar till större städer utanför
länet och dels inomregional då tätorterna
(kommunernas huvudorter) växer mest. Småorterna
har börjat växa igen i samband med
flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat
befolkning under senare år.

Den demografiska utvecklingen i kombination med
försörjningskvoten och den allt äldre befolkningen
ställer höga krav på samhällets förmåga att möta
dessa utmaningar. Digitaliseringen behöver ses som
en del av lösningen. Strukturomvandlingen i
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näringslivet måste mötas med en medveten strategi
för livslångt lärande och karriärbyte för de
människor som ersätts med robotar. Denna grupp
utgör en stor potential och resurs för samhället.
Parallellt behöver det offentliga, vård och
välfärdstjänster digitaliseras i allt högre
utsträckning både för att möta människors
efterfrågan, behov och förmåga och för att lösa
delar av de välfärdsutmaningar som den
demografiska utvecklingen för med sig.

Diversitet
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av
världen. Det ställer nya krav på samhället för att
möta invånarnas olika behov, önskemål och
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som
driver utveckling, bidrar till nya lösningar,

invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.

Sammanfattning demografisk potential
Flyktinginvandringen stärker länets demografiska
potential, samtidigt som den åldrande befolkningen
och urbaniseringen sänker den och den heterogena
befolkningen ställer nya krav på samhället.
Huruvida denna bild ska sänka eller höja länets
potential beror på hur dessa faktorer hanteras och
bemöts framöver. Den ökade flyktinginvandringen
bidrar med eftertraktad arbetskraft i arbetsför ålder.
Den åldrande befolkningen har en relativt stark
betalningsförmåga och den efterfrågar nya
produkter och tjänster.
Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med
starka mellanregionala infrastrukturstråk som
höghastighetståg och vägtrafikstråk med
välutbyggd infrastruktur för biodrivmedel,
attraktiva tätorter och snabb och flexibel
inomregional kollektivtrafik.
Men också länets relativt glesa geografiska
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många
natursköna miljöer och vattendrag kan i
kombination med ett välutbyggt bredband,
utbyggda servicepunkter och en välfungerande
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela
länet.
En heterogen befolkning kan bidra till attraktivitet
inte minst genom att de lösningar som möter de
varierade invånarnas behov också är attraktiva för
andra. Den kan driva fram välfungerande digitala
välfärdstjänster, bidra till tjänstenäringens
utveckling, stimulera utvecklingen av kultur och
fritidsaktiviteter och bidrar till ett rikt, varierat och
attraktivt län.
Jönköpings län ligger dessutom i det geografiska
stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm,
som i sydvästlig riktning sträcker sig över södra
Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne
som sammantaget bedöms ha den största
potentialen i landet framöver. Med länets centrala
geografiska läge och strategiskt viktiga
infrastrukturella förutsättningar bör den
demografiska potentialen kunna utvecklas.

3.2.3 Kultur
Kultur och fritid
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det
handlar om faktorer som ett rikt och varierat
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av

avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara
viktigt för att länets nuvarande befolkning ska
uppleva länet som attraktivt, det är också av central
betydelse för att länet över tid ska upplevas som
attraktivt för unga människor, både de som bor här
idag och de som bor i större städer.

Kultur och fritid driver utveckling
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket
för utvecklingen av den sociala sammanhållningen
och kultur, kulturarv och naturmiljöer har
betydande roller för individers utveckling. Kultur
och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet
vilket är av stor betydelse för förnyelse- och
innovationsförmåga. Det är egenskaper som bidrar
till entreprenörskap, företagande och
samhällsutveckling. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en
långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså
stor. Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter är
en långsiktig satsning på attraktivitet, innovation,
företagande, tillväxt och utveckling.

Kultur och fritid lockar invånare
Indikatorer för kulturutnyttjandet hos befolkningen,
mäts via biobesök, besök på bibliotek och museum
i ”State of the Nordic Region 2018”.
Kultur konsumeras och upplevs på många andra
sätt och i många andra former. Undersökningar
visar att kultur i en vid mening är en viktig faktor
när det gäller attraktivitet. Människor som kan
tänka sig att bosätta sig på landsbygden eller i
mindre tätorter efterfrågar i hög grad ett varierat,
brett och lättillgängligt utbud av kultur, allt ifrån
kommersiella evenemang, karnevaler, bio, museum,
konserter av olika slag till musikteater men också
ett mer specialiserat kulturutbud – även om de
sedan inte utnyttjar det.
När det gäller biobesök ligger länet lågt i
statistiken, även om Jönköpings kommun utmärker
sig både när det gäller utbud och efterfrågan. Även
Värnamo, Vetlanda och Eksjö kommuner höjer
länets statistik något.

Bibliotek bidrar till livslångt lärande och
integration
Länet har ett relativt gott utbud av bibliotek men
biblioteken har, med undantag av Jönköpings
kommun, relativt få besökare. Biblioteken fyller
flera viktiga funktioner, inte minst den
kompensatoriska funktionen för att alla invånare
och skolor ska ha samma tillgång till böcker och
databaser. Enligt Biblioteksföreningen visar
forskning att personer med utländsk bakgrund ofta
besöker biblioteken och att de spelar en viktig roll i

integrationsprocessen. Dansk forskning34 visar att
biblioteken i Danmark bidrar med två miljarder till
BNP genom att stimulera barns läsande och bidra
till höjd utbildningsnivå i samhället. Med all
sannolikhet bidrar biblioteken i Sverige till
utvecklingen på ett likartat sätt.
Biblioteken har i stor utsträckning erövrat den
digitala arenan och erbjuder förutom tryckta böcker
ett stort utbud av e-böcker, databaser, film och stöd
i att söka efter fakta. Flera av länets bibliotek driver
eller bidrar på olika sätt till länets lärcentra, vilka
fyller en viktig funktion när det gäller framförallt
högre utbildning på distans – viket motverkar
utbildningens urbaniserande effekter.

Museum och utställningar
När det gäller museum är länets utbud relativt litet
vilket också återspeglar sig i besöksfrekvensen som
Jönköpings kommun toppar av naturliga skäl.
Samtidigt finns flera exempel på museum,
utställningar och interaktiv konst runtom i länet
som har potential att bidra till en utveckling av
besöksfrekvens både av länsinvånare och gästande
besökare. Nya former av utställningar, interaktiva
besöksmål och levande muséum har potential att
bidra till attraktivitet och turism.

Besöksmål
Länet har ett rikt och variet utbud av besöksmål, allt
ifrån historiska platser och miljöer som Brahe hus,
Visingsö, Eksjö gamla stadskärna, Nydala kloster
och Habo kyrka, spännande historiska
industrimiljöer som Kleva gruva, Tabergs gruvan,
Husqvarna fabriksmuséum, Bruno Mattsson museet
och Tändsticksmuseet, unika naturmiljöer som
Store mosse, Skurugata/Skuruhatt och Björkenäs,
publikmagneter som High Chaparral, Gränna,
Filmbyn och Vandalorum till sportanläggningar
som Hestra, Mullsjö alpint och Dreamhack
tillsammans med många fler. Länets alla besöksmål
har därmed stora möjligheter att både erbjuda
länsinvånarna en berikande och varierad fritid men
också att locka turister och andra besökare till länet
- en viktig attraktivitetsfaktor även för länets
invånare.

Fritidsaktiviteter
Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att
det finns föreningar, organisationer eller kommuner
som arrangerar och skapar förutsättningar för
föreningslivet och dess aktiviteter. Många
fritidsaktiviteter är beroende av ideella krafter,
något många föreningar vittnar om allt större
utmaningar att rekrytera. Föräldrar fyller vanligen
roller som ledare och funktionärer vid
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ungdomsaktiviteter och det kan vara svårt att
rymma dessa uppdrag i livspusslet.
Vissa aktiviteter bygger vanligen på att det finns ett
företag som vänder sig antingen via en förening
eller direkt till kunder som ridskolor, elitsatsande
idrottsklubbar och exempelvis företag som erbjuder
trampolinträning.
Utbudet av fritidsaktiviteter varierar mellan
kommunerna – ofta beroende på deras storlek och
grad av förtätning. Ofta krävs resor för att ta sig till
dessa aktiviteter. En kritisk faktor är därför ofta
tillgång till bil (och när det handlar om ungdomar,
föräldrar som har möjlighet att köra), kollektivtrafik
och/eller säkra möjligheter att cykla. För att stärka
möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter och
för att stärka ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv
behöver kollektivtrafik och cykelbanor stödja
möjligheten att ta sig till och från olika kultur- och
fritidsaktiviteter inom och mellan kommunerna.
Många människor njuter av natur och miljö under
sin fritid. För att välbesökta besöksmål ska hålla för
besökarna krävs strukturer som vandringsleder,
möjligheter till sopsortering, toaletter och
parkeringsmöjligheter. Tillgänglighetsanpassningar
av publika naturmiljöer är en förutsättning för att
alla länsinvånare och besökare ska kunna njuta av
länets attraktiva natur och miljö.

Sammanfattning kultur och fritid
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång
till kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län
ska alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och
skapa kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång
till de kulturupplevelser som erbjuds och
tillgängligheten ska vara god för länets alla
invånare, oavsett kön, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Jönköpings län ska vara en plats där
alla får plats och där en jämlik tillgång till olika
fritidsaktiviteter inom olika områden finns att tillgå.
Att ha en bred tillgång till fritid och föreningsliv
möjliggör även en god inkludering av utrikesfödda,
genom de mötesplatser som skapas inom
föreningslivet välkomnas alla oavsett bakgrund,
intressen, erfarenheter eller kultur. Det starka
civilsamhället och föreningslivet är viktiga
tillgångar för länet för att lyckas med integration
och inkludering av nyanlända.
Det offentliga behöver bidra till att stödja
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja
möjligheterna att ta sig till kultur och
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna
och för besökande och turister.

3.2.4 Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings
län har mellan de tre storstadsregionerna är en
styrka. Jönköpings län kan vara ett nav när det
kommer till transport och infrastruktur. För att
ytterligare stärka den potentialen behöver länet
arbeta för en ökad tillgänglighet när det kommer till
transporter inom länet för arbetspendling och
transporter. I och med den tilltänkta
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings
län som ett viktigt nav kommer länets möjligheter
till tillväxt och attraktivitet att öka. Internationella
jämförelser visar att tillväxten kring en
höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 mils
radie, vilket skulle omfatta större delen av södra
Sverige. Länets samtliga kommuner kommer att
gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar för
regionala höghastighetståg kommer att utvecklas.
Höghastighetsstationer centralt placerade i tre av
länets kommuner kommer därför starkt att bidra till
att Jönköpings län utvecklas till den fjärde
tillväxtregionen.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer,
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer
för människor att leva i utan att för den skull slösa
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande
miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring
frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i
städerna stora möjligheter att ta sig an
utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel
genom effektiva infrastrukturlösningar och genom
att den byggda miljön kan användas på ett smart
sätt och delas av många. En förtätning av staden
kan därför bidra till att minska den totala
belastningen. Länet har stora möjligheter att gå före
i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt
att ta vara på innovationskraften och på de tekniska
verktyg som idag finns tillgängliga.
Stadens infrastruktur är en viktig aspekt av
utvecklingen av smarta städer både när det gäller
hållbarhet och attraktivitet. Urbaniseringen gör att
en allt större andel av befolkningen bosätter sig i
tätorter. Det gör att stadens och tätortens
infrastruktur behöver stödja utvecklingen av ren
luft, minimerade utsläpp samt säkra och effektiva
transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik är
transportslag som behöver stödjas på alla sätt.
Örebro är en föregångare som har arbetet
parlamentariskt med att ta fram en strategi. Deras
mål är att sex av tio resor ska göras med gång-,

cykel- och/eller kollektivtrafik och bara i staden
beräknas denna förändring leda till en
samhällsekonomisk vinst med 1,75 miljarder kronor
jämfört med andelen idag som ligger på 46 procent.
Då arbetspendlandet i länet i huvudsak sker på
relativt korta sträckor och persontrafiken står för en
stor del av utsläppen – både partiklar och
kvävedioxidekvivalenter - kan satsningar på
cykelbanor i tätorter och utmed länets läns- och
riksvägar tillsammans med elcyklar bidra till både
attraktivare tätorter, ren luft, minskade utsläpp och
en friskare befolkning.
Det svenska målet är att dubblera antalet resor i
kollektivtrafiken från utgångsvärdet år 2006 till
2020. För att lyckas med det krävs en utveckling av
det som kallas ”Smart kollektivtrafik”. Det kan
handla om att digitalisera kollektivtrafiken och
länka samman uppkopplade fordon med intelligenta
transportsystem (ITS). ITS innebär att olika
transportformer sammanförs med fysisk digital
infrastruktur som gör kollektivtrafiken mer
integrerad, oberoende och anpassad efter
passagerarna. Exempel på ITS-lösningar är att
passagerare kan resa med samma biljett eller
månadskort oavsett om de väljer buss, cykel
(exempelvis hyrcykelsystem hämta-här–lämna-där)
eller taxi. Självkörande fordon är i ITS-lösningar en
självklar del av kollektivtrafiken. Genom ITSlösningar spås kollektivtrafiken att växa och skapa
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.
Ensambilåkandet kan minimeras och ersättas med
bussar, cyklar och tåg vilket minskar
koldioxidutsläppen, köerna, partikelutsläpp och
bullernivån.
Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella
ekosystem som stödjer olika aktörer och
multimodala transporter kan innovativa lösningar
skapas som gynnar passagerarna, ökar
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och
bidrar till en hållbar miljö.
Det som går att digitalisera kommer att digitaliseras
och det som går att automatisera kommer att
automatiseras framöver, det är de flesta
framtidsforskare överens om. Detta gäller i hög
grad staden och tätorternas utveckling. ”Internet of
things” kopplar samman saker, produkter, system
och människor och kommer att underlätta
människors vardag och bidra till att spara energi.
Alltifrån belysning och temperatur som anpassas till
var vi är och hur vi rör oss och att hissen anländer
när ytterdörren öppnas till helt nya interaktiva
lösningar som vi ännu inte sett kommer att
underlätta livet i framtiden i den smarta
staden/tätorten. Det gör att smart stadsutveckling
kommer att handla mycket om attraktivitet.
Världsnaturfonden (WWF) har i en global studie
funnit att den viktigaste attraktivitetsaspekten för

städer världen över är ren luft. Städer som tidigt
profilerar sig på en smart och hållbar utveckling
kommer ha en konkurrensfördel jämfört med de
som inte gör det.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång
med många utvecklingspotentialer. Ett
övergripande mål för länet är livskraftiga
landsbygder med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd som leder
till en långsiktigt hållbar utveckling i hela länet.
Landsbygderna har en central roll när det gäller en
hållbar tillväxt.
Landsbygden i länet har långsiktigt goda
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som
kommer att ha en avgörande betydelse för
samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer
stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder
miljöer för attraktiva permanent- och
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.
En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket
om en levande landsbygd där människor vill och
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer,
bensinstationer och inte minst till arbetstillfällen.
Det behövs också god mobiltäckning och goda
möjligheter till bredband. För att dessa faciliteter
ska kunna finnas krävs å andra sidan att det finns en
viss mängd människor inom ett rimligt geografiskt
upptagningsområde. Landsbygdsutveckling kan
därmed inte ske utan människor som har
möjligheter till och trivs med att bo på
landsbygden.
Människor som är intresserade av att leva på och
flytta till landsbygden och mindre orter har
generellt ett stort klimat-, miljö och naturintresse.
De är generellt välutbildade och angelägna om en
hållbar utveckling35.
I den av Ungdomsbarometern genomförda
målgruppsanalysen på uppdrag av Jordbruksverket
kan vissa mönster skönjas kring vilka som vill och
kan bo på landsbygden. De ser att det finns en
tydlig livsstilsgruppsfördelning bland de som vill
flytta till landsbygden och bland de som vill stanna
kvar i staden. De som vill flytta till landsbygden
eller mindre orter är i första hand ideellt lagda, ofta
välutbildade, drivs av sitt djur- och naturintresse
men hindras av att det finns få attraktiva,
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högkvalificerade jobb på landsbygden. De vill
jobba med något som engagerar dem. Det är av stor
betydelse att det finns en jämställd arbetsmarknad.
De som vill stanna kvar på landsbygden å andra
sidan är inte fullt så intresserade av djur och miljö,
de är däremot intresserade av att gå på konserter,
festivaler, är intresserade av bilar, motorcyklar och
mode. De går i högre utsträckning på ett
yrkesprogram på gymnasiet och vill i hög
utsträckning (81 %) läsa vidare efteråt för att bli
mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Undersökningen ser också att tjejer är något mer
positiva till att bosätta sig på landsbygden och att
andelen som beskriver sig som positivt inställda till
att bo på landet eller en mindre ort ökar med åldern.
För att skapa attraktiva boendemiljöer på
landsbygden behöver det alltså finnas möjlighet till
attraktiva och högkvalificerade jobb på
landsbygden och inte bara inom de traditionella
gröna näringarna. För en hållbar landsbygd behövs
företag inom besöksnäringen, tillverkande och
säljande företag, företag som kan erbjuda de gröna
näringarnas företag den service och de tjänster de
behöver för sin fortlevnad och utveckling.
Förutsättningarna för företagsamhet och
sysselsättning på landsbygden behöver vara
långsiktigt hållbara. Det kan handla om
transportmöjligheter, ladd- och
drivmedelsinfrastruktur, bärighetsklasser på vägar
men också om tillgång till fiberuppkoppling med
tillräcklig kvalitet och säkerhet, mobiltäckning och
offentliga tjänster som kan skötas digitalt,
oberoende av plats.
För att dessa förutsättningar ska nås krävs också
attraktiva förutsättningar för boende på
landsbygden som lockar fler grupper än de som bor
på landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är
faktorer som lockar boende oavsett stad och land.
Landsbygdens förutsättningar när det gäller dessa
värden är stora och genom att strategiskt satsa på
boendemöjligheter som erbjuder dessa värden kan
länet erbjuda alternativ som kan konkurrera med
västkusten och östkustens skärgård.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla
natur- och kulturmiljöer.
Landsbygderna är med rätt förutsättningar en stark
resurs som bidrar till att stärka länets
konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär,

biobaserad och fossilfri ekonomi, till ett hållbart
nyttjande av naturresurserna och till att
miljökvalitetsmålen uppfylls.

Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd
av en väl fungerande digitalisering, post- och
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska
besök på serviceställen. Avgörande för
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur
transportsystemet fungerar. För en attraktiv
boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror,
drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och
apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna
på landsbygden har en stor potential att utvecklas
för att bidra till attraktiva miljöer och
förutsättningar på landsbygden.

Sammanfattning stad och land
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och
på landsbygden.
Smart utveckling – oavsett om det handlar om
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur - är
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen
tenderar att jämna ut förutsättningar som service
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen
med post- och paketutlämning, drivmedel och
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer,
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett
attraktiv.

3.2.5 Infrastruktur och
transportsystem
En stor samhällsutmaning är att minska den
klimatpåverkan som resor och transporter innebär
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det
innebär bland annat att insatserna för att få en

fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem.
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen
mellan stad och land och att skapa förutsättningar
för företag och kompetensförsörjning. Den
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste
tas tillvara på genom att säkerställa en god
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt
transportsystem.
Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och
attraktiva miljöer är helhetssyn och
sektorsövergripande samordning. Samordningen
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt,
transport, informationsteknik, klimat, miljö och
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning,
näringslivsutveckling, innovationer,
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Att vägar och järnvägar har en bra standard och
finns mellan platser dit människor vill resa, och att
bredband finns som gör det möjligt att använda
internet, är viktigt för alla delar av
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska bidra till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela
länet. Infrastruktur knyter ihop länet och är en
central förutsättning för en växande ekonomi, ökad
befolkning, förbättrade möjligheter till pendling,
besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form
av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är
förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela
länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik –
också över länsgränserna för att knyta samman de
funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men
utvecklingen av transportsystemet måste även möta
andra behov än arbetspendling. Människor behöver
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter.
Näringslivet behöver godstransporter för
tillverkningsindustrin, och persontransporter för
tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart
transportsystem behövs också ett utökat nät av
cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.
Infrastruktur och transportsystem måste vara
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera

och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets
glesa geografiska strukturer är en utmaning och
näringslivets behov av snabba och säkra transporter
behöver säkerställas för att länets utveckling och
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets
transporter behöver i högre grad gå via tåg och
sjöfart framöver för att vara hållbara varför
förutsättningarna för multimodala transporter
behöver säkerställas i hela länet. För bland annat
skogsnäringen har vägarnas bärighetsklassningar
betydelse och för stora delar av länet kan
hastighetsbegränsningar på vägnätet vara en
konkurrensnackdel.
För att säkerställa hållbara transporter behöver
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det
gäller avancerade biodrivmedel i hela länet.
Infrastrukturen är viktig för arbetspendlingen inom
och utanför länet. Invånare behöver enkelt kunna ta
sig mellan kommunerna för att kunna leva, verka
och bo i länet. Lättare arbetspendling bidrar även
till en förbättrad kompetensförsörjning och
matchning mellan utbildning och näringsliv då fler
kan hitta passande arbeten och studier om hela länet
är lättillgängligt. Kollektivtrafiken behöver stärkas
över länsgränserna i de funktionella
arbetsmarknadsregionerna för att säkerställa
kompetensförsörjningen och nå miljömålen.
För att möta miljömålen måste även
förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik
förbättras och tillgängliggöras i hela länet – även på
landsbygden.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik ses av många som en del i att
sänka utsläppen från fordonstrafiken. Som tidigare
nämnt sker en stor del av arbetspendlingen i länet
över relativt korta distanser, varför de i stor
utsträckning skulle kunna ersättas med
kollektivtrafik och cykeltrafik. En förutsättning för
detta är dock ett välutbyggt cykelbanenät utmed
riks- och länsvägarna i länet så att dessa transporter
kan ske på ett säkert och effektivt sätt.
Cykeltrafiken behöver kunna kompletteras med
kollektivtrafik för att hålla de individuella
transporterna till ett minimum.
Cykelturism är en näring som ökar och allt fler
väljer att uppleva Sverige på cykel. För att vara ett
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser
inom rimliga avstånd och tillgång till
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat
boende och mat. Länet har flera av de

förutsättningar som krävs och cykelturismen ökar,
inte minst kring Vättern, men för att näringen ska
lyfta krävs infrastrukturella förutsättningar.
Andra besöksformer som ökar är vandring och att
rida. Många län har utvecklat nät av ridleder ofta
parallellt med vandringsleder vilket lett till en stärkt
besöksnäring särskilt i kulturellt och historiskt
intressanta landsbygder.
I framtida infrastrukturplaner bör insatser utmed
riks- och länsvägarna i hela länet åtföljas av
cykelbanebyggnation. Infrastruktur för olika typer
av ekoturism bör säkerställas, inte minst för att
bidra till utvecklingen av besöksnäring på
landsbygden.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till
2035. Avancerade biodrivmedel och el spås vara de
huvudsakliga drivmedlen inom en fem till
tioårsperiod. För att säkra länets biltransporter
behöver ladd- och drivmedelsinfrastrukturen
utvecklas i hög takt. Möjligheter att ladda elbilar
under färd bedöms vara en nödvändighet.
Infrastrukturplaneringen behöver därför följa med
utvecklingen för att länets förutsättningar ska tas
tillvara under de snabbt föränderliga
infrastrukturförutsättningarna.
Självkörande bilar kommer starkt liksom
delningsekonomiska lösningar på persontransporter.
Infrastruktur och samhällsplanering behöver stödja
denna utveckling för att säkerställa en hållbar
utveckling.

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare,
oavsett ekonomisk förmåga eller funktionalitet har
möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende.
En medvetenhet om att transportsystemet och
kollektivtrafiken utnyttjas olika är också väsentligt
för att skapa en förståelse för dess behov och
funktion. Fler kvinnor än män och fler unga än
äldre nyttjar kollektivtrafiken som transportmedel.
En välfungerande infrastruktur möjliggör långt
mycket mer än bara arbetspendling. Det är en
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av
kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.
Även för besöksnäringen är ett välfungerande
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala

spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor
för höghastighetståg.
Södra stambanan är ryggraden för
tåginfrastrukturen och tillsammans med kust till
kustbanan, krösatåget och förbindelserna med
Göteborg och Skövde är möjligheterna till resande
med tåg relativt goda. Utmaningarna handlar främst
om att hela tågnätet i länet inte är elektrifierat och
att underhållet av järnvägen är eftersatt i hela landet
vilket medför onödigt långa restider, många avbrott
och att tilliten till resande med tåg har minskat.

Höghastighetståg
Möjligheten till snabba transporter över stora
avstånd är central för länets utveckling – både när
det gäller transporter och kompetens. Flyget brottas
med stora utmaningar när det gäller fossilfrihet och
höghöjdsutsläpp. För att minska flygresandet, vilket
är en nödvändighet för att klara utsläpps- och
klimatmålen, behövs det ett alternativ som
människor och företag bedömer som rimligt. I delar
av världen är svaret på den utmaningen
höghastighetståg. Förutsättningar för detta är dock
säkerhet, tillförlitlighet och tillräckligt höga
hastigheter så att restiderna kan hållas nere.
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels
möjliggör höghastighetsbanan snabba transporter
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna
förstoras, men banan frigör också kapacitet på de
befintliga stambanorna vilket gör att de kan
förbättra förutsättningarna för godstransporterna
vilket bland annat är en förutsättning för
logistiknäringen.
Höghastighetståg kan bidra till öka den tilliten till
tåget igen och möjliggör att en större del av
resandet sker via tåg. Tåget har många fördelar
gentemot flyget och kortade restider kopplar ihop
länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett
nytt sätt, men också norra Europa som blir en
naturlig del i en större funktionell region.
Regionala höghastighetståg skulle förbättra
förutsättningarna i hela länet och dess omgivande
arbetsmarknadsregioner samt bidra till tillväxt i en
ännu större region. Sverigeförhandlingen har i sitt
förslag tre stationslägen i Jönköpings län, vilket är
något av en jackpott för länet och dess utveckling.
Exempel från andra regioner i välden visar vilken
utveckling för både stationsorterna och den
omgivande regionen höghastighetstågen lett till
inom ett stort geografiskt område.

Flyget och flygtrafiken
Möjligheten till snabba transporter över stora
avstånd nationellt såväl som internationellt är
central för länets utveckling – både när det gäller
transporter och kompetens. Därför är flygplatsen

och flygtrafiken av stor betydelse för länets
utveckling och behovet av flygtrafik måste ses i ett
större sammanhang. Flygets klimatpåverkan är
dock problematisk.
Naturvårdsverket slår fast att flygets
klimatpåverkan är både stor och ökande. I Sverige
har antalet utrikes flygresor per invånare mer än
fördubblats sedan början av 90-talet. Nya
beräkningar bekräfta att Svenskarnas internationella
flygande svarar för lika stora utsläpp som all
biltrafik i Sverige. Dessa bygger på en uppskattning
av antalet flygresor samt att effekten av utsläpp på
hög höjd inkluderas. Det finns olika sätt att beräkna
utsläppen beroende på om de ska rapporteras till
FN, eller om syftet är att uppskatta de faktiska
utsläppen från svenska invånares flygresor.
De uppskattade totala utsläppen från svenska
invånares internationella flygresor år 2014 är cirka
11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan
jämföras med 2,3 miljoner ton som rapporterats
enligt internationella riktlinjer. De uppskattade
utsläppen inkluderar klimatpåverkan på hög höjd
och är baserade på resvaneundersökningar samt
antalet flygresor under perioden 1990-2014.
Den långsammare ökningen av utsläppen jämfört
med ökningen av antalet flygresor kan bland annat
förklaras av en effektivisering. En stor del av
effektiviseringen ligger i en ökning av kabinfaktorn,
d.v.s. att flygplanen har färre tomma stolar.
Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från
flyget baseras på bränsleanvändningen för inrikes
flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för
utrikes flygresor. Dessa utsläpp omfattar dock
varken utsläppens fulla klimatpåverkan på hög höjd
eller de fullständiga utsläppen till följd av svenska
invånares flygresor utomlands.
Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i
Sverige och används till utrikes flyg har ökat med
70 procent mellan 1990 och 2014 och var drygt 2
miljoner ton år 2014. Växthusgasutsläppen från
internationellt flyg omfattas för närvarande inte av
några internationella åtaganden om
utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål
som antagits för Sveriges utsläppsminskningar
under FN.
Utsläppsberäkningen baserad på internationella
riktlinjer tar endast hänsyn till hur mycket bränsle
som förbrukats och vad bränslemängden i sig
motsvarar i växthusgasutsläpp. Därmed omfattas
inte den ökade klimateffekt som uppstår vid
förbränning på hög höjd, på runt 10 000 meter.
En kortare inrikesflygning, exempelvis StockholmJönköping, har inte mycket höghöjdsutsläpp då
flyget aldrig stiger så högt. Under längre resor,
exempelvis Jönköping-Frankfurt eller längre, stiger

flygplanet normalt till över 10 000 meter och bidrar
då till en ökad klimatpåverkan på grund av
höghöjdseffekten.
Förbränning på hög höjd uppskattas i runda tal
dubblera klimateffekten jämfört med om
förbränningen skett på marknivå. Flygets förhöjda
klimatpåverkan kommer framför allt av effekter
genom bildande av kväveoxider och vattenånga i
den höga atmosfären. Även förbränning av
förnybart bränsle ger en höghöjdseffekt men
forskare diskuterar hur stor effekten är jämfört med
förbränning av fossilt bränsle.
Både kväveoxider och vattenånga är
klimatvärmande på hög höjd. Forskare är dock
fortfarande inte eniga om hur mycket påverkan ökar
på grund av detta. Kväveoxider påverkar även
ozonskiktet negativt då kväveföreningarnas
omvandling till lustgas blir ett problem.
Den 5 juni 2018 lyfte det första elflyget i Sverige.
Över tid ses en stor potential till eldrivet flyg på
kortare resor, exempelvis inrikesflyget. Utveckling
av elhybridflygplan med upp till 100 säten och en
räckvidd på 200 mil pågår vilket innebär en stor
potential då majoriteten av världens flygningar är
kortare än två timmar. I kombination med fossilfria
bränslen, kraftiga effektiviseringar, effektivare sätt
att flyga och att använda luftrummet i kombination
med höghastighetståg som minskar det totala
flygandet kan flygets utsläpp minskas avsevärt.
Norge gör idag samma satsning på flyget som de
tidigare gjort på elbilar. Det beslutet har lett till att
2018 är hälften av alla bilar som säljs i Norge eleller hybridbilar. På samma sätt ska landet ställa om
till en helt batteridriven flygfart till 2040.
För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver
Jönköpings flygplats – både när det gäller
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara
utveckling. Därutöver behöver flygresorna bli färre
och de som kan ersättas med höghastighetståg.

Sammanfattning infrastruktur och
transporter

åtgärder för att säkerställa en effektiv
kollektivtrafik. Samhällsplaneringen måste främja
en hållbar och transportsnål samhällsutveckling,
vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och
regionintegrering med bland annat stöd av
digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik.
Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i
länets ytterkanter.
En omfattande satsning på cyklande och cykelbanor
behöver ske i hela länet – också på landsbygden –
liksom satsningar på småskalig infrastruktur för
turism och besöksnäringen som vandrings-, cykeloch ridleder.
För att säkra länets konkurrenskraft över tid,
långväga resor och transporter är höghastighetståg
en nödvändighet, vilken också kommer bidra till att
länet når målet om den fjärde tillväxtregionen.

3.2.6 Fysisk planering och
boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att
lyckas med det krävs en sektorsövergripande
samverkan och samplanering mellan Region
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering
och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har
stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta
sig mellan kommungränserna.

En för länet viktig utmaning är att minska den
klimatpåverkan som resor och transporter innebär
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det
innebär bland annat att insatserna för att få en
fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång,
cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på
järnväg och till sjöss i stället för på väg.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så
att viktig åkermark skyddas, att skolor, förskolor
och nya bostadsområden byggs där det finns
tillgång till vatten och sanitet, vägar, kollektivtrafik
och service, att boende, skolor, infrastruktur och
andra förutsättningar planeras och dimensioneras
efter de behov som finns och väntas uppstå utifrån
demografi och andra samhällsförändringar och att
utvecklingen blir långsiktigt ekologiskt hållbar.

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så
att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet
med en hållbar stadsutveckling måste omfatta

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra

krävs det boenden för livets alla skeden. Många
unga som är i startgroparna att flytta hemifrån,
börja plugga eller skaffa sig ett första jobb
begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till länet
hämmas också när utbudet av lägenheter och
hyresrätter är begränsat och när tillgången till
bostäder som passar olika behov inte motsvarar
efterfrågan. För ett lyckat arbete kring
bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela
länet samverkar och planerar med olika
målgruppers behov i fokus.
Bristen på bostäder riskerar att bli ett hinder för
länets utveckling och tillväxt. Utmaningen har flera
dimensioner, bland annat att företagen får svårt att
hitta arbetskraft om det inte går att hitta boenden i
länet. Unga vuxna har svårt att etablera sig på orter
för att studera eller arbeta. Det kan finnas
svårigheter för utflyttade att återvända till sin
hemort och äldre människor har inte ekonomisk
möjlighet att byta bostad. Jönköpings län ska kunna
erbjuda lugna, trygga och attraktiva boendemiljöer
för alla skeden i livet.
För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna
kommunikationer mellan kommuner och orter
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att
boendet kan spridas mellan kommunerna i länet.

3.2.7 Tillgänglighet genom
informations- och
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet
och hög kvalitet är 2018 närmast en hygienfaktor.
Det är också en förutsättning för att samhället ska
klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara
robust och säker. Tekniken används överallt och
nya tjänster tillkommer löpande.
Länets invånare behöver känna till och har
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet.
Det finns stora vinster att hämta hem rent
samhällsekonomiskt genom effektivisering,
rationalisering och via gemensamt upphandlade
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra
hur god tillgängligheten till bredband och
höghastighetsuppkoppling är. Företag och
privatpersoner ska kunna verka och bo på
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan
erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare
ha möjlighet till i Jönköpings län.
Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är
även en förutsättning för att företag i hela länet ska

kunna ta del av digitala lösningar för
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling.
Jönköpings län ska vara ett län i framkant som kan
erbjuda digital tillgänglighet i hela länet och lägga
grunden för att företag och privatpersoner etablerar
sig även i landsbygdsområden. Därför måste det ske
gemensamma satsningar på fiber och bredband för
att hela Jönköpings län ska vara livskraftigt och
attraktivt.

Bredband och digitalisering
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med
den standard som anges i den nationella
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets
sammanvägda ekonomiska potential. OECD
kritiserar i sin rapport36 Jönköpings län för
utbyggnadstakten och de trycker på behovet av en
snabb totalutbyggnad av bredbandsnätet i hela
länet. I synnerhet på landsbygden går
utbyggnadstakten långsamt i flera av länets
kommuner samtidigt som just landsbygden är mer
beroende av bredband för att få rimlig tillgång till
myndigheter och service när dessa samordnas
geografiskt och flyttar från landsbygden. Bredband
är därför helt nödvändigt när det gäller
förutsättningarna att bo och driva företag på
landsbygden men också för det offentliga när det
gäller att myndighets- och välfärdstjänster.
Andelen invånare som använder digitala tjänster är
ytterligare en aspekt som vägs in och i Eurostats
statistik ligger Sverige lägst bland de nordiska
länderna när det gäller invånarnas användning av
digitala tjänster. Nedbrutet på regioner ligger
Småland med öarna näst lägst i landet när det gäller
bedömd digitaliseringsgrad hos invånarna. Det
bedöms finnas ett starkt samband mellan tillgång
till bredband, utbud av digitala tjänster och
efterfrågan och invånarnas digitaliseringsgrad.

Digitalisering
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer
hållbart samhälle. Data är hårdvaluta och den
kommer att få en allt större betydelse då integrerade
system kan skapa mervärde för människor och
förenkla vardagen. Artificiell intelligens och
robotar kommer att underlätta och ta över många
uppgifter som idag sköts av människor. Det
kommer att lösa många av utmaningarna med
arbetskraftsbrist och är en förutsättning för att de
arbeten som bara kan skötas av människor kan
bemannas i framtiden och för att lösa
välfärdsutmaningarna.
36 Second draft OECD

Genom att invånare som kan och vill - genom
digitala system och nya välfärdstjänster - kan och
får ta ett större ansvar för sin vardag, hälsa och sin
vård frigörs resurser för de människor som behöver
en annan typ av hjälp, stöd och vård.
Digitaliseringen bidrar till möjligheten att bo och
leva på landsbygden utan att välja bort attraktiva
arbeten, shopping eller kulturella och sociala
upplevelser. Ur detta perspektiv är ett väl utbyggt
bredbandsnät i hela länet med hög kapacitet inför
framtiden en hygienfaktor och en förutsättning för
att hela länet ska leva och för att hantera
välfärdsutmaningarna framöver.
Digitaliseringen innebär möjligheter till möten,
utbildning, lärande, upplevelser och samarbete utan
att resa fysiskt. Det gör att digitaliseringen har
potential att motverka urbanisering, säkerställa
kompetensförsörjning, skapa förutsättningar för
hela länet att utvecklas, minska klimatpåverkan och
bidra till social samanhållning och en jämställd
regional tillväxt och utveckling. Digitaliseringen
har också potential att revolutionera områden som
handläggning och utbildningssystemet. Redan idag
tar artificiell intelligens hand om handläggning av
okomplicerade ärenden i vissa kommuner och
säkerställer därmed både en likvärdighet i
bedömningen och att handläggare kan lägga tid på
de ärenden som är mer komplicerande.
Skolsystemet har de senaste 25 åren introducerat
digitala verktyg i allt större utsträckning och
utvecklingen går nu vidare mot att använda digitala
verktyg och hjälpmedel i individualiseringen av
undervisningen där digitala hjälpmedel både stödjer
elever som behöver individuella upplägg som
kompensatoriska insatser/särskilt stöd och de elever
som behöver extra utmaningar och stimulans.
Samtidigt innebär digitaliseringen också många
utmaningar. Våra värderingar, etik och moral
präglas i allt högre grad av digitaliseringens
förutsättningar där sociala medier tenderar att
bekräfta, snarare än utmana, våra åsikter och
värderingar varför åsikter snarare cementeras än
utvecklas i dialog med andra människor. Samtidigt
som förutsättningarna för demokrati och inflytande
aldrig varit så goda som nu innebär digitaliseringen
också möjligheter för människor och aktörer som
vill störa eller manipulera demokratin, dess verktyg
i form av val eller bilden av fakta.
Den digitala välden tar aldrig slut och genom sin
interaktiva och omedelbart bekräftande karaktär kan
andra aktiviteter ha svårt att konkurrera med
exempelvis spel eller sociala medier. Även om
dessa aktiviteter också innebär lärande och socialt
utbyte riskerar de att minska tiden som unga och
vuxna lägger på fysisk aktivitet och
utomhusvistelse som också är viktigt för en hållbar
utveckling och ett hälsofrämjande liv.

I händelse av kris, katastrofer och krig innebär vårt
stora beroende av digitala verktyg, el och
uppkoppling en utmaning som är svår att överblicka
idag. Skulle el, mobiltelefoni och/eller
internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en
fientlig makt skulle både samhället och varje
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska
utvecklas och samtidigt å andra sidan utvecklas och
byggas medvetet, med resiliens37 och redundans38.

3.2.8 Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller
lokal fungerar för människor som använder dem.
Tillgänglighet gäller för alla människor. Det
övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att
skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna
delta i samhället på lika villkor. Ungefär en
femtedel av landets befolkning har någon form av
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. För dessa personer är det extra
viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om
omgivningen inte är tillgänglig kan
funktionsnedsättningen bli ett hinder. Ett
funktionshinder definieras som den begränsning
som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningens utformning. Vad det
innebär för olika funktionsnedsättningar varierar.
Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning
och information eller om ett bra bemötande. För att
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt
organisationen och utåt mot medborgarna och
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle är bättre på att ta tillvara
alla människors förmågor och potential. Ett
tillgängligt samhälle skapar förutsättningar för
delaktighet, inflytande och social inkludering för
alla. Tillgänglighet bidrar också till tillväxt och
utveckling, då alla människor får möjlighet att bidra
utifrån sina förutsättningar vilket också är en
friskfaktor som bidrar till hälsa hos invånarna.

37 Den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och

fortsätta utvecklas
Tillförlitliga system genom att exempelvis ett alternativ finns
om det huvudsakliga systemet skulle kollapsa.
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Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län
där alla människors potential tas tillvara och alla
människor får samma förutsättningar.

3.3 Innovation och företagande
Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och varje år
tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de mest industritäta länen i landet med många små och medelstora företag
inom främst låg- och medelteknologiska industrier som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell
marknad. Tre av länets 13 kommuner har sysselsättning inom högteknologisk industri men många små företag
har en tillväxtvilja och potential att växa. För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur
den industriella traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat
företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på en långsiktigt
hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den formella
utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av
stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta
utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets alla delar spelar en central roll för förmågan att möta nya
utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver
utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle. Klimatförändringar, demografiska
förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som
samhället står inför idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för
allt hårdare konkurrens från hela världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång.

3.3.1 Läge och
näringslivsstruktur
Jönköpings län har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i
stråken mellan storstadsregionerna
Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och
Göteborg och en närhet till expansiva regioner som
exempelvis Linköping/Norrköping, Växjö,
Halmstad och Borås.
Jönköpings län har sedan bronsåldern varit en
mötesplats och under lång tid ett centrum för
kreativitet och skaparkraft. Duktiga entreprenörer
och driftiga företagsledare har gjort att länet har
utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
Jönköpings län har många och goda förutsättningar
för att vara en stark, livskraftig och attraktiv region
där företag kan växa, människor kan leva ett
hälsosamt liv och där tillgängligheten till livsviktiga
resurser för både företag och individer är hög.
Det starka civilsamhället, länets entreprenörsanda
och det dynamiska näringslivet är centrala
tillgångar för en fortsatt utveckling och tillväxt. Just
det civila samhället med det rika föreningslivet och
den sociala närheten uppfattas som positivt av
många och är en styrka att värna om i Jönköpings
län.
Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett större
geografiskt perspektiv har länet flera utmaningar att
hantera.

Näringslivsstruktur idag
Jönköpings län har idag den största andel
förvärvsarbetande inom industrin i landet.
Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg,
finansiell verksamhet och företagstjänster,
personliga och kulturella tjänster och utbildning
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt
offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Transport och logistik är däremot en
stark och växande bransch och länet har Sveriges
högsta andel förvärvsarbetande i branschen.
Branschstrukturen i länet är en utmaning men
erbjuder också många möjligheter till utveckling
och tillväxt inte minst genom smart specialisering.

3.3.2 Företagande och
företagsklimat
Nyföretagandet i länet är relativt lågt. I riket
startades 6,8 nya företag per 1000 invånare i snitt
under 2017. Ingen av länets kommuner nådde under
2017 upp till snittet. Jönköping toppade
länsstatistiken med 6,4 nya företag per 1000
invånare, följt av Eksjö med 5,2 nya företag/1000
invånare. Lägst nyföretagande hade Aneby med 2,6
nya företag/1000 invånare följt av Gnosjö med 2,9
nya företag/1000 invånare.
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I faktiska tal startas flest nya företag i Jönköping
varje år, följt av Värnamo, Vetlanda, Nässjö och
Gislaved.
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Det kvinnliga företagandet är relativt lågt i länet,
samtidigt som det är kvinnorna som står för den
största ökningen sedan 2010 (med 24 %). Under
samma period ökar männens företagande med 10
%. I gruppen män ska dock gruppen män med
utländsk bakgrund särskilt lyftas fram där ökningen
av antalet företagsledare ligger på 17 %.

Företagsledare i länet
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
utländsk utländsk svensk
svensk
bakgrund bakgrund bakgrund bakgrund
2010

2012

2014

När det gäller det lokala företagsklimatet har länet
över tid legat relativt bra till.39 Sju av länets
kommuner finns på listan bland de 50 kommunerna
med bäst företagsklimat 2017, (Habo plats 11,
Gnosjö plats 12, Mullsjö plats 19, Tranås plats 21,
Värnamo plats 34, Vaggeryd plats 37 och Aneby
plats 49) vilket får anses som mycket bra.
Ytterligare tre kommuner återfinns på platserna 50100 (Vetlanda plats 57, Nässjö plats 90 och Sävsjö
plats 93). Jönköping (plats 111) och Eksjö (plats
113 ligger i intervallet 100-150 och Gislaved
hamnar i denna mätning längst ner av länets
kommuner på 163:e plats.
Jämfört med 2016 har Mullsjö och Tranås starkt
förbättrat sina positioner och även Nässjö har
klättrat uppåt i rankingen, medan Jönköping och
Eksjö fallit i positioner under året. Här kan
kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter
när det gäller vilka insatser som av företagarna
bedöms som positiva och tvärt om.

3.3.3 Teknikintensitet och
kunskapsintensitet
Jönköpings län har en stor andel små och
medelstora tillverkningsföretag och en relativt stor
andel av länets befolkning arbetar inom dessa. I takt
med att dessa företag automatiseras och robotiseras
kan de dra ner på antalet medarbetare, i synnerhet

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs
av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika.
Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av
rankingen. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att
starta och driva företag. Den senaste rankingen bygger på
enkätsvar från 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker
som genomförs av Demoskop på Svenskt Näringslivs
uppdrag. Undersökningen får därmed ses som en
temperaturmätare på företagsklimatet och ingen objektiv sanning
– även om företagarnas uppfattning bedöms som en viktig faktor
när det gäller huruvida kommuninvånarna startar företag eller ej.
39

de med relativt sett låg formell kompetensnivå. Det
gör processerna globalisering och automatisering
till särskilda utmaningar för länet.
Samtidigt skapar dessa processer möjligheter då
länet har den lägsta andelen invånare som arbetar
inom bygg, finansiell verksamhet och
företagstjänster, personliga och kulturella tjänster
och utbildning i landet. Även hotell- och restaurang
samt offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Dessa näringar har alla stora svårigheter
att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
länet. Det gör att de medarbetare som inte längre
behövs inom industrin med rätt utbildningsinsatser
kan komma att bidra till lösningen för många andra
branscher som växter starkt nationellt och
internationellt och därmed bör ha en stor potential
även i Jönköpings län.

Andel sysselsatta per teknologisk nivå inom
tillverkningsindustrin 2015.41
Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner har högst
andel anställda inom hög- och mediumhögteknologisk industri med 57 %, 49 % respektive
48 %. Vetlanda har lägst andel med 3 %. Av länets
13 kommuner har tre sysselsättningar inom
högteknologisk industri: Jönköping, Värnamo och
Mullsjö.

I takt med att gränsen mellan produkt- och
tjänsteproduktion suddas ut bedöms särskilt
tjänstenäringarna ha en stor potential i länet.
I ”Regional utvecklingsstrategi för region
Jönköping >> 2025” konstateras behovet av ett
breddat näringsliv i länet med betoning på
kunskapsintensiva företag. Utvecklingen på
området har sedan det dokumentet antogs 2013
varit relativt blygsam. Behovet är med tanke på den
snabba strukturomvandlingen i näringslivet inte
mindre idag.
Kartorna nedan visar teknikintensiteten i
tillverkningsindustrin och kunskapsintensiteten i
tjänsteindustrin i respektive kommun, mätt som
andel anställda.40

Den klassificering av näringsgrenar som görs här följer
Eurostats indelning av näringsgrenar på 2-siffrig nivå. SNI2007
motsvarar NACE Rev. 2.
40

Andel sysselsatta per kunskapsnivå inom
tjänsteindustrin 2015.42
62 % av länets anställa i tjänstesektorn är
sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteindustrier.
Eksjö har högst andel med 81 %.

41
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Bruttoregionalprodukten i länet behöver öka mer än
den gjort de senaste åren, den genomsnittliga
disponibla hushållsinkomsten behöver öka, vilket
betyder att lönerna dels behöver höjas generellt och
dels behöver bli jämställda. Det skulle även kunna
förbättra statistiken och länets läge när det gäller
välfärd och hälsa både genom att färre riskerar
fattigdom, färre behöver försörjningsstöd och att
färre riskerar att utveckla kroniska sjukdomar.
Näringslivet behöver utvecklas till en grogrund för
innovation, länets företag och offentliga sektor
behöver lägga mer pengar på forskning och
utveckling, näringsliv och välfärdstjänster behöver
digitaliseras i högre utsträckning och näringslivet
behöver bli mera högteknologiskt och
kunskapsintensivt.
Utländska direktinvesteringar behöver främjas,
nyetableringar underlättas, ekologisk innovation
och bioekonomi behöver utvecklas,
skogsbiprodukters och obrukad marks potential när
det gäller bioenergi behöver tas tillvara.
Andel sysselsatta per kunskapsnivå och inriktning
inom tjänsteindustrin 2015. 43

Utbyggnadstakten av bredband behöver öka –
särskilt på landsbygden där också servicen till
befolkningen behöver säkras så att hela länet har
förutsättningar att leva och utvecklas.

50 % av länets anställda i tjänstesektorn är
sysselsatta i övriga kunskapsintensida
tjänsteindustrier, vilka innefattar offentlig
förvaltning och försvar, utbildning, vård och
omsorg, samt kultur, nöje och fritid.

Förutsättningar för kulturanvändning behöver
stärkas i hela länet och länsinvånarna behöver dels i
ökad grad använda det kulturutbud som redan finns,
men också erbjudas ett ökat utbud över tid.

3.3.4 Ekonomisk potential
Ekonomiskt visar Nordiska ministerrådets ”State of
the Nordic region 2018” att regioner som
Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och de
västra regionerna i Norge har det bäst i Europa, sett
till ekonomin. Det visar, enligt ministerrådet, att de
stora städerna befäster sin roll som de ekonomiskt
sett viktigaste tillväxtmotorerna i Norden.
I Jönköpings län har den ekonomiska potentialen
förbättrats sedan mätningen 2015, men ligger
fortsatt på relativt låga 120 av 300 möjliga poäng.
Bruttoregionalprodukten har ökat med 0,5 % i länet
sedan 2015. Den genomsnittliga disponibla
hushållsinkomsten ligger mellan 30-40 tkr/månad i
länet med en variation mellan 38 868 kr i Habo och
31 432 kr i Tranås.
Länets relativt andra läns låga resultat när det gäller
ekonomisk potential beror på flera och vitt skilda
faktorer. Om länets bedömda ekonomiska potential
ska öka behövs insatser inom flera områden:
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Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik
besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt
avstånd från norra Europa, varifrån många turister
som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är
en växande näringsgren som bedöms ha en stark
fortsatt potential då många av de värden som
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ
närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och
besöksnäringen bidrar till livskvalitet och
attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus
på matturism innebär en möjlighet för landsbygdsoch livsmedelsproducerande företag.

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler
företag behövs, företagarna har en hög medelålder
och många företag har utmaningar med
generationsväxling, något även OECD betonar är en
utmaning för Jönköpings län. Länet har haft en stor
flyktinginvandring där en del av gruppen har en
relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer
krav på en offensiv matchning mot
arbetsmarknadens behov.

Förutsättningar för innovation

Ekonomisk potential 2018. Ju mörkare färg desto
högre potential.
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivsoch innovationsklimat underlättar och ökar intresset
för att starta, driva och utveckla framgångsrika
företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb,
välfärd och en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft. Det är också avgörande för
näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla
branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande
industriregioner, med många små- och medelstora
företag. Den ökade efterfrågan på
exportmarknaden, i kombination med en fortsatt
relativt stark byggkonjunktur44 samt god offentlig
och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt
konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är
relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer
fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver.
Behovet av att anställa är stort eller mycket stort
både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt
som bristen på arbetskraft bedöms av företagen som
största hindret för utvecklingen av länets företag.
Matchningen mellan behovet av kompetens och
tillgången till denna bland personer som står till
arbetsmarknadens förfogande är låg.

Den 22/3 2018 prognosticerade Sveriges Byggindustrier i sin
”Regionala byggprognoser” att den totala byggvolymen i
Jönköpings län 2019 kommer att uppgå till 10 145 mdkr, vilket
innebär en minskning av byggvolymen i länet under 2017-2019
om -1 procent. Detta kan jämföras med den nationellt bedömda
minskningen under samma period om -3 procent.

Som land ses Sverige ha mycket fina
förutsättningar för innovationer och ses
internationellt sett som en ”ledande” nation, medan
Jönköpings län – tillsammans med övriga Smålands
län – får den något lägre värderingen ”starka”
innovationsregioner. När det gäller satsning på
forskning och utveckling ligger Jönköpings län
relativt lågt och har en svagare utveckling än övriga
Smålands län. Även om det samlade länet lägger
mer pengar på forskning och utveckling 2015 än
2007 är det en modest ökning från låga nivåer. Sett
till andelen invånare i arbetsför ålder som jobbar
inom högteknologiska och kunskapsintensiva
sektorer ligger Jönköpings län, tillsammans med
Kronoberg, Kalmar, Värmland, Dalarna och
Gävleborgs län, lägre än övriga Sverige.
Så kallade eco-innovationsparker ses som en viktig
tillväxtmarkör även om Sverige som land har
utmärkt sig inom området saknar Jönköpings län en
eko-innovationsmiljö.

Globala värdekedjor
Företags produktionsprocesser blir allt mer
fragmenterade och utspridda över världen. Det
innebär att det skapas så kallade globala
värdekedjor. Den ökade specialiseringen, det vill
säga att länder inriktar sig på olika delar av
produktionsprocessen (t.ex. forskning och
utveckling, produktion av insatsvaror,
marknadsföring m.m.) har bidragit till en
effektivare produktion och ett högre
förädlingsvärde för Sverige, och även för många
andra OECD-länder.
För länets företag är globala värdekedjor viktiga.
Många företag har svårt att utveckla sin
konkurrenskraft utan möjligheter att importera
insatsprodukter, som ofta består av både varor och
tjänster. De är med andra ord ofta beroende av
import av insatsvaror och insatstjänster eftersom de
inte produceras i Sverige på ett kostnadseffektivt
sätt. Den här fragmenteringen och specialiseringen
är nödvändig för att företag ska kunna konkurrera
internationellt.
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De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl
tillväxt som sysselsättning i olika länder. De gör att
länders gränser får en allt mindre betydelse för

företagen och att marknader förstoras.
Specialiseringen av produktionen i olika länder
påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden.
Olika länder och regioner har specialiserat sig på
olika delar av de globala värdekedjorna.
Inriktningen beror i stor utsträckning på
näringslivsstruktur, råvarutillgång,
kompetensprofil, arbetsmarknaden, logistiska
förutsättningar och olika länders olika lagstiftning.
Länet bedöms ha en potential att specialisera sig
inom forskning och utveckling,
prototypframtagning och produktion av snabbt
föränderliga och relativt småskaliga
produktionsserier. Länets samarbetskultur och
kreativa företag med hög kompetens inom
exempelvis material och verktygsmakeri, som är
snabba att ställa om efter behov skapar
förutsättningar för att finnas i
produktutvecklingsstadiet och introduktionsstadiet
av produktlivscykeln.

Digitalisering
Digitaliseringen anses, som nämnts tidigare, vara
den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället
fram till år 2025. Digitaliseringen har
genomgripande förändrat förutsättningarna för
företag, processer, produktion och logistik. Den
möjliggör automatiserad och robotiserade processer
och produktion, att producenters, leverantörers och
kunders digitala system är integrerade och att
kvalitet, flöden och logistik kan övervakas och
kontrolleras i realtid. Företagsrelationer fördjupas
och fler processer integreras i takt med att system
kommunicerar med varandra. Logistikflöden blir
snabbare och ledtider kortare. Digitalisering är en
förutsättning för att kunna ta del av/vara en del av
de globala värdekedjorna. OECD konstaterar att
Jönköpings län saknar IT-kluster vilket driver
utvecklingen i andra län.
För att utvecklas mot den bedömda potentialen
behöver länet förflytta sig till täten av både den
digitala omvandlingen för att dra nytta av
möjligheterna som kommer med den fjärde
industriella revolutionen45 och den globala gröna
omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att
digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre
tar vara på kompetens och det världsledande
kunnandet kring material. Den fjärde industriella
revolutionen möjliggör digitaliserad produktion,
nya sätt att bemöta kunder och förändrade
affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är
avgörande för att lyckas.

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smartindustri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/
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Flera projekt drivs i länet inom området
digitalisering som riktar sig mot näringslivet.

Direktinvesteringar och
nyetableringar
Sverige bedöms som ett attraktivt land för
utländska direktinvesteringar och landet ligger på
topp tio som mottagarland för direktinvesteringar i
Europa. Under perioden 2003-2016 kom
direktinvesteringarna till Jönköpings län främst från
Norge. Även om värdet av de direktinvesteringar
som gjorts inte utmärker sig som särskilt högt eller
flödet är särskilt intensivt är det stabilt över åren.
När det gäller de viktiga nyetableringarna låg de
stabilt men relativt lågt i länet under åren 20032015. Ett långsiktigt arbete är inlett för att i nära
samarbete med Business Sweden stärka länets
position när det gäller utländska direktinvesteringar.

Affärsdriven miljöutveckling
För att inte förstöra förutsättningarna och villkoren
för människans överlevnad behövs kraftfulla
åtgärder för att minska klimatpåverkan snabbt.
Världen befinner sig i ett paradigmskifte – ett
paradigmskifte som skapar möjligheter. Alternativ
till fossila råvaror ska utvecklas, nya processer,
produkter och affärsmodeller ska implementeras.
Den som är snabbast med de nya lösningarna
kommer att få ett försprång när det gäller tillväxt
och utveckling. Affärsdriven miljöutveckling
handlar om de nya möjligheter till affärer som
miljöarbetet och klimatomställningen erbjuder.
Regioner som satsat på bioekonomi, eko-innovation
och CleanTech46 är enligt ministerrådet och OECD
de regioner som utvecklas starkast och som bedöms
ha den största potentialen framöver. CleanTech är
ett starkt växande affärsområde som kräver mer
forskning, innovation och kapital till investeringar.
Många goda exempel på affärsdriven
miljöutveckling har också utvecklats i samverkan
mellan det offentliga, näringslivet och
civilsamhället vilket också banar väg för nya
innovativa affärsmodeller och sociala företag.47

Bioekonomi
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på
förnybara naturresurser från mark, vatten och

CleanTeck – eller Clean technology – refererar till produkter,
processer eller tjänster som minskar den negativa miljöpåverkan
genom omfattande energieffektiviseringar, hållbar användning
av råvaror och resurser samt miljöförbättrande aktiviteter.
CleanTech finns representerat inom ett stort antal affärsområden
som återvinning, förnyelsebar energi, informationsteknologi,
gröna transporter, elmotorer, grön kemi, belysning, vatten,
avlopp och sanitet m.m.
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47

Se exempelvis BeGreenUmeå

biologiskt avfall istället för fossila bränslen och
material. Den förser marknaden med både
produkter och tjänster som mat, dryck, ren luft och
energi, ekosystemtjänster och klimatförbättrande
produkter och tjänster.

3.3.5 Viktiga utvecklingsnäringar
Industrin

Bioekonomin ersätter också produkter baserade på
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel,
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en
tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länets
näringsliv består till stor del av små- och
medelstora företag så kallade SME-företag.

Bioresurserna finns huvudsakligen på landsbygd
och i glesbygd och är en tillväxtnäring som kan
skapa förutsättningar för hela länet att leva och
utvecklas. Jönköpings län har stora och goda
förutsättningar att utveckla bioekonomin.
Bioekonomin baseras dock i hög grad på innovation
och av kunskapsintensitet. Jönköpings län har en
omfattande och driven skogsindustri med en
omfattande och varierad förädlingsindustri. Det gör
att vanliga råvaror i bioekonomisk industri, så
kallade skogsbiprodukter, finns tillgängliga,
samtidigt konstateras att länet ligger efter när det
gäller att utveckla bioekonomin,

Länet har förutsättningar att bli världsledande inom
modern och hållbar industriell produktion – en
produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv
och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser – så
kallad smart industri. Med landets största andel
sysselsatta inom industrin och länets starka tradition
av samarbete och entreprenöriellt nytänkande har
länet potential att för den smarta industrins
utveckling bli vad Silicon Valley varit för datoroch elektronikindustrins utveckling. Att länets
industristruktur bestått och vidareutvecklats över tid
innebär att länet har en fördel och ett försprång i
utvecklingen av den fjärde industrirevolutionen48.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad
efterfrågan genom offentliga satsningar på
biogasdrivna fordon.

Sveriges teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas
för givet när konkurrensen hårdnar internationellt
och när industrin står inför omvälvande
förändringar, framförallt pådrivna av
digitaliseringen och krav på hållbar produktion och
produkter. Inom flera områden där Sverige varit
världsledande, som digitalisering, robotisering,
innovation m.m. kommer andra länder ikapp eller
går om.

Avancerade biodrivmedel
Avancerade biodrivmedel är en potentiell
framtidssektor som dels kräver mer avancerad
industriell teknik och men som i större utsträckning
utgår från avfall eller mer svårnedbrutna råvaror,
t.ex. skogsråvara.
Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror
som finns i stora volymer och som har få andra
användningsområden, exempelvis den cellulosarika
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar,
skogsavfall som grenar och toppar men även halm,
gräs och energiskog. Målet är att det ska gå att
producera större volymer biodrivmedel per hektar
mark och år och att mark som är för mager eller för
fuktig för annan odling kan användas för odling av
energigröda/råvara, om fler grödor och bioråvaror
kan användas i produktionen.
Som mest odlades ca 50 % mer mark i Sverige
jämfört med idag. En stor del av den marken
används inte idag eftersom dess avkastning när det
gäller livsmedel är låg. Här kan finnas en potential
att odla exempelvis energigrödor som dessutom kan
bidra med andra miljövärden som förbättrad
vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet, viss
kolinlagring i marken och ökad inhemsk produktion
av proteinfoder.

För att behålla och utveckla Sveriges
konkurrenskraft krävs därför ny kunskap och att
innovation och spetstillverkning driver
utvecklingen. Nya hållbara material, molntjänster,
robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter
inom alla branscher och är en förutsättning för att
klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya
hållbara material och avancerad miljö- och
klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv,
giftfri och hållbar produktion.
Digitaliseringen i näringslivet och i synnerhet i
industrin i länet ligger under rikssnittet.
Automatiseringsgraden i företagen är med en del
undantag relativt låg. Länets näringslivsstruktur kan
också bidra till den lägre automatiserings- och
digitaliseringsgraden då verksamheter som
nationellt sett driver utvecklingen, som offentlig

Regeringen har lanserat: Smart industri – en
nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Den bärs av visionen att:
Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar
industriell produktion av varor och tjänster, med målet att:
Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt
deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala
värdekedjorna.
48
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För att länet ska nå klimatmålen behöver
produktions- och energisystemen utvecklas så att
beroendet av fossil energi minimeras, andelen
förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan
av transportsektorn minskas och en energieffektiv
samhällsutveckling främjas.
Många av länets industriföretag står inför
generationsskiften. Det kan – men behöver inte innebära att incitament till teknik-, produkt- och
processutveckling saknas för dessa företag. Det är
av stor betydelse att företagen får stöd i sina
ägarbytesprocesser för att länets industristruktur
och tradition ska kunna utvecklas vidare för ett
starkt och smart industrilän.
En förstudie pågår inom området Smart industri och
en projektansökan lämnas in hösten 2018 för ett
större genomförandeprojekt.

Tjänstenäringar och tjänstedesign
Tjänstesektorn är en övergripande benämning på
offentliga eller privata producenter av olika slags
tjänster. Den offentliga tjänstesektorn innefattar
stat, region/landsting och kommuner och den
privata tjänstesektorn inkluderar olika typer av
tjänsteföretag och ideella organisationer.
Ett tjänstesamhälle är ett samhälle som utmärks av
att merparten av den arbetande befolkningen är
sysselsatta inom tjänste- eller servicesektorn och en
mindre del av befolkningen arbetar inom
basnäringar som industri, jordbruk och fiske.
Västvärlden genomgick förändringen till ett
tjänstesamhälle under 1960-70-talen.
Tjänstesektorn är numera den största
företagssektorn i många av världens utvecklade
länder. Den innefattar bland annat företag inom
parti- och detaljhandel, restaurang och hotell,
samfärdsel, post och tele, bank och försäkring,
sjukvård och fastighetsförvaltning.
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En högre automatiseringsgrad skulle potentiellt
kunna frigöra resurser till andra näringar med hög
arbetskraftsbrist och lösa många av länets
långsiktiga utmaningar med kompetensförsörjning.

Andel förvärvsarbetande i Sverige

18

förvaltning, finans- och tjänstenäringarna relativt
sett är mindre i länet. Då digitalisering,
automatisering och robotisering blir allt viktigare
för företagen för att kunna hävda sig på global
marknad och vara en del de globala värdekedjorna
behöver denna utveckling prioriteras och offentliga
insatser i nära samarbete med forskning behöver
genomföras för att stödja den.

Industrisektorn

Tjänstesekorn

Sysselsättningen inom den svenska tjänstesektorn,
då även offentlig sektor räknas in, uppgår till över
80 procent av den totala sysselsättningen. I
Jönköpings län är andelen förvärvsarbetande inom
bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster,
personliga och kulturella tjänster och utbildning
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt
offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Transport och logistik är däremot en
stark och växande bransch och länet har Sveriges
högsta andel förvärvsarbetande i branschen.
Detta kan ses som en utmaning men också en
möjlighet och stor potential för länet. I takt med att
industrin automatiseras kommer antalet
medarbetare som behövs i den sektorn – i synnerhet
medarbetare med mindre specifik kompetens
och/eller låg formell kompetensnivå – att minska
vilket innebär en möjlighet för tjänstenäringen att
växa. Näringsgrenar som dras med arbetskraftbrist
kommer att få lättare att rekrytera.
Mellan industrin och tjänstenäringarna finns det ett
stort utbyte och ett symbiotiskt förhållande.
Tjänstesektorn är nödvändig för industrins
utveckling. Att tjänstesektorn är relativt outvecklad
i länet är därför en utmaning även för industrin.
Industrins automatisering är därför även ur detta
perspektiv en nödvändighet för att säkerställa
förutsättningar för tillväxt och utveckling även i
framtiden.
Samtidigt ställer en växling av medarbetare från
industrin till tjänstenäringarna krav på strukturer för
kompetensväxling och kompetensutveckling.
Förutsättningar för det livslånga lärandet kommer
att behöva utvecklas och samverkan mellan det
offentliga, medarbetare och företag behöver ske i
god tid innan företagen är färdiga i sin
automatiseringsprocess för att säkerställa en smidig
övergång för människor, att inte riskera att
arbetslösheten stiger och garantera den framtida
matchningen på arbetsmarknaden.

Tjänstedesign
Tjänstedesign, eller servicedesign, innebär att
planera och organisera både människor,
infrastruktur, kommunikation och andra
komponenter kring en tjänst för att förbättra dess
funktion eller måluppfyllnad. Syftet är att förhöja
kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma
en tjänst efter kundens behov blir den
användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant
utifrån kundens perspektiv.
Tjänstedesignens inverkan på en tjänst kan innebära
att en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst skapas
eller att tjänsteleverantören av tjänsten
omorganiseras. Basen i denna process är att förstå
kundens beteende och behov och utifrån
kundförståelsen skapa tjänster som efterfrågas av
kunden. På detta sätt är det kunden som sätter
agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas.
Det blir allt vanligare att företag och organisationer
som premierar kundupplevelsen och som strävar
efter konkurrenskraftiga och användarvänliga
tjänster använder sig av tjänstedesign. Genom
tjänstedesign kan man också skräddarsy tjänster till
specifika målgrupper.
Digitaliseringen innebär revolutionerande
möjligheter till utveckling av tjänstedesign för att
möta olika målgruppers individuella och interaktiva
behov och efterfrågan. Inte minst inom det
offentliga kan myndigheter och andra
organisationer erbjuda nya tjänster och arenor för
tjänsterna som innebär en större tillgänglighet,
effektivare och mer demokratiska processer, mer
inflytande och delaktighet, större kundnöjdhet och
en mer ändamålsenlig användning av resurser.
Inom kommunerna digitaliseras många processer
som är möjliga att standardisera, för att garantera
rättssäkerhet och kunna lägga tid på de ärenden som
behöver hanteras manuellt, inom många
myndigheter som Polisen, Skolinspektionen,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,
Försäkringskassan med flera har – liksom många
privata aktörer - sedan ett tiotal år fokuserat på
utvecklingen av digitala tjänster, snarare är lokal
närvaro vilket förändrat förutsättningarna för
kontakter med myndigheter, företag och tjänster.
Tillgängligheten har ökat då många e-tjänster är
öppna betydligt längre än tidigare kontor var,
möjligheterna är lika goda i staden som på
landsbygden – eller på resande fot, information
samlas på ett ställe där besökare i lugn och ro kan ta
del av den och beslut och åtgärder kan i många fall
gå snabbare.
Vård- och omsorg är i en transformationsprocess
där den utvecklas från att vara professionsstyrd där
professionen äger den personliga informationen till
att bli mer patientstyrd där patienten i större
utsträckning får tillgång till sin egen information.

Valmöjligheterna har blivit fler och
vårdalternativen mer varierade. Fler vård- och
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en
större patientmedverkan eller ansvar är en
nödvändighet för att klara de framtida vård- och
omsorgsbehoven. Digitaliseringen skapar nya
möjligheter till övervakning i hemmet, digitala
möten och effektivare kontakter. Fiber i hemmen
möjliggör nya lösningar för hemtjänst och
kommunal omsorg, liksom utvecklingen av olika
robotiserade lösningar där hushålls- och vårdrobotar
redan är en verklighet i delar av världen.
Utvecklingen går från att i form vara relativt lika till
att bli mer individanpassad samtidigt som kraven
behöver bli allt större på en jämlik vård och omsorg
var patienten än befinner sig och i vilken form vård
och omsorg än ges.

E-handel och logistik
Transport och logistik är starka näringar i en snabb
utveckling med stor potential. Jönköpings län har
under de senaste 20 åren utvecklats till ett
logistikcentrum vilket varit en framgångsrik
strategisk satsning från flera av länets kommuner
utifrån det unika läget länet har. Det stora antalet
logistikföretag som attraherats till länet driver
utvecklingen av andra näringar som
tjänstenäringen, vilket bidrar till ett breddat och
diversifierat näringsliv i länet.
Området har goda förutsättningar att utvecklas
vidare genom e-handel och vidare satsningar på
multimodala transportsystem.
Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja
utvecklingen. Satsningar på fossilfria transporter
och dess ladd-/tankinfrastruktur behöver göras,
företagens förutsättningar behöver tydliggöras vid
planering av insatser på vägnätet – både på riksoch länsvägar men också det finmaskiga vägnätet
som når fram till många av länets företag på
landsbygden. Med en höghastighetsbana genom
länet frigörs utrymme på stambanorna och
förutsättningarna för godstrafik förbättras
ytterligare.

Skogsnäringen och dess
förädlingsindustri
Skogen i länet bidrar med både ekonomisk tillväxt,
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster.
Merparten av länets markyta täcks av skog,
tillväxten är hög och länet har skogsområden med
helt unika naturmiljöer. Förutom
produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till
rekreation har skogen också en viktig roll i
energiomställningen och för att minska
klimatpåverkan.
Länet har förutom en omfattande skogsnäring
förädlingsindustri inom varierade områden. Länet

är bland annat ledande inom trähusbyggnation och
känt för sin möbeltillverkning. Betydelsen av trä
som material ökar. Flervåningshus byggs av trä,
träråvara används i ökad utsträckning för
produktion av textilier och materialutveckling av
förpackningar och nya produktionsområden
utvecklas snabbt som glas och fiskfoder.
Produkter som baseras på trä har ett relativt lågt
klimatavtryck, i synnerhet om de har en lång
livslängd, något som kommer att gynna exempelvis
kvalitativa trämöbler. En konsumtionstrend att i
högre grad återanvända gamla/antika möbler vore
eftersträvansvärd.
Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre
grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen.
Det handlar framför allt om avverkningsrester och
biprodukter från skogsnäringen i form av bland
annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen
av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett
till att växthusgasutsläppen minskat med omkring
25 procent. Skogen tar samtidigt nästan upp lika
mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen
från industrin, transporter och energiproduktionen i
Sverige. Ytterligare satsningar på skogsnäringen
och dess varierade förädlingsindustri är därmed av
stor betydelse inte bara för dessa näringar utan
också för utvecklingen av en bioekonomi och för att
klara utsläpps- och klimatmålen.
De tre Smålandslänen har beslutat om en gemensam
Skogsstrategi samt en Trästrategi och en
projektledare för dessas genomförande anställs.

Hållbar livsmedelsproduktion och
förädlingsindustri49
I framtidskommissionens rapport konstateras att
den globala matproduktionen står inför stora
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utmaningar. Världsbefolkningen väntas öka till ca
9,3 miljarder människor 2050 och fram till 2030
beräknas efterfrågan på mat öka med 35 procent.
Samtidigt som utvecklingsländerna ökar sin
efterfrågan och själva importerar alltmer mat, gör
klimatpåverkan att stora livsmedelsproducenter som
Nya Zeeland och Australien sänkt sin
produktionskapacitet.
Det finns därför ett stort behov både av att öka
matproduktionen globalt såväl som i Sverige och att
ställa om den så att den blir långsiktigt hållbar. För
att säkerställa att Sverige har tillgång till mat i
framtiden behöver självförsörjningsgraden öka.
Regeringen har dessutom som målsättning att den
svenska livsmedelsexporten ska dubbleras.
Framtidskommissionen konstaterar därför att vi i
Sverige behöver utveckla befintliga och nya
metoder att producera mat. Produktionen behöver
ske på ett hållbart sätt, produktionsmetoderna
behöver utvecklas och bli mer hållbara,
resurseffektiva och energisnåla. Nya grödor
behöver introduceras i det Svenska lantbruket
liksom mer resistenta varianter på dagens grödor.
Jordbruksmarken behöver förbättras – bland annat
halten av organiskt kol behöver öka - och
effektiviteten i hela livsmedelskedjan behöver
förbättras.
Fosfor är en ändlig resurs, vars användning behöver
effektiviseras. Fosfor är nödvändig i alla levande
celler och som är lika beroende av fosfor som av
vatten. Livsmedelsproduktionen är det största
användningsområdet och idag bedöms att upp till
80 % av den använda fosforn i världen går förlorad,
genom ineffektiv användning, ofullständigt upptag,
matsvinn och att fosfor i avfall och fekalier inte
återförs till åkermarken. Dessa förluster gör att en
begränsad och livsnödvändig resurs går förlorad, ut
i vattendrag, sjöar och hav och orsakar där negativa
effekter som exempelvis övergödning. Sveriges
livsmedelsproducenter gödslar generellt effektivt,
men hela kedjan behöver bli bättre på att säkerställa
en återföring av fosfor till åkermarken på ett
hållbart och effektivt sätt.
Fiskodlingar är ett annat område som behöver öka.
Redan idag kommer ca hälften av alla fisk vi äter
från fiskodlingar och andelen väntas öka. Detta
behöver dock göras ur ett hållbart miljöperspektiv.
Samtidigt med den globala utvecklingen av
matproduktionen redovisades i delbetänkandet SOU
2014:38 tydliga tecken på en svag och vikande
konkurrenskraft inom delar av den Svenska
primärproduktionen. Detta avspelar sig i minskande
produktionsvolymer, svag lönsamhet och genom en
försämrad handelsbalans för jordbruksprodukter
och livsmedel. Rapporten visade vidare på ett
scenario där det samlade värdet i fasta priser för
svensk jordbruksproduktion kommer att minska

med motsvarande 35 procent fram till 2030 om inte
åtgärder vidtas. Detta väntas leda till stora
konsekvenser för sysselsättningen i jordbruket,
liksom effekter på biologisk mångfald, landskap
och ekosystemtjänster. Dessutom skulle det
innebära en minskad tillgång på närproducerade
produkter och ökande livsmedelspriser.
Regeringen har i regeringsdeklarationen höga
ambitioner för att öka den ekologiska produktionen
och konsumtionen i landet. Den gör bedömningen
att mer ekologisk mat kan göra jordbruket och
svensk mat mer konkurrenskraftigt och att mer
ekologisk produktion kan leda till fler jobb och
stärkt konkurrenskraft för svenska
livsmedelsproducenter. Regeringen bedömer att det
är viktigt att skapa incitament och driva på
utvecklingen av produktion och konsumtion inom
den ekologiska sektorn.
I Jönköpings län finns en långtgående
företagartradition inom lantbruks- och
landsbygdsföretag. För länet skapar behovet av en
större och mer diversifierad livsmedelsproduktion
och en ökad förädlingsindustri stora möjligheter.
Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion
och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda. Svenskproducerat kött har
en lägre klimatpåverkan än kött som importeras och
förändringar av konsumtionsmönster till att äta
mindre, men svenskproducerat kött leder till en mer
hållbar utveckling.
Efterfrågan på nya produkter och grödor är en
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin
produktion och att möta framtidens behov av
livsmedel.
Förädlingsindustrin i länet är begränsad och det
finns ett utrymme för fler förädlingsföretag som tar
hand om och förädlar produkterna från
primärproduktionen.
Länet har tagit beslut om en livsmedelsstrategi, en
projektledare för dess genomförande anställs.

Besöksnäring och turism
Turismen omsatte 317 miljarder kronor i Sverige
2017. Turismens andel av svensk ekonomi var 2,8
procent av BNP och den fortsätter att växa i relation
till Sveriges totala export och sysselsättning. Den
främsta drivkraften är en stark fortsatt ökning av
utländsk konsumtion. Den inhemska turismen står
för drygt två femtedelar, affärsresorna för en knapp
femtedel och utländska besökare för två femtedelar.
Antalet anställda som ett resultat av turism i
Sverige ökade med 6,4 procent under 2017 jämfört
med 2016. Nationellt ökade gästnätterna med 3,8
procent medan ökningen i Jönköpings län var 5,2
procent. Flest utländska turister kommer till
Jönköpings län från Tyskland, följt av Danmark,
Nederländerna och Norge.

Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor
och tjänster haft en god utveckling och ökat med 98
procent i löpande priser. Under motsvarande period
har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så
mycket, totalt med 229 procent. Den totala
sysselsättningen har ökat med 16 procent sedan
2000 medan turismnäringen har ökat med 34
procent. Turismens exportvärde i Sverige är lika
stort som det sammanlagda värdet för Sveriges
järn- och stålexport plus exporten av personbilar.
Den största mottagaren av de här turismintäkterna
är varuhandeln, då 6% av deras förädlingsvärde
kommer från turism.
I Tillväxtverkets statistik finns uppskattningar av
vilka produkter som besökarna spenderar pengar på.
De varor och tjänster som de svenska
fritidsresenärerna spenderade mest på 2017 var
resor och transporter samt boende, varav utgifterna
för fritidshus var de största. De svenska
affärsresenärernas största turismutgifter var för
boende. De utländska besökarna skiljer sig från de
svenska genom att de spenderar mer på varuinköp
(exklusive livsmedel) och utemåltider, såväl relativt
andra produkter som relativt de svenska besökarna.
Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige
ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en
långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som
bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning
i alla delar av landet”. Turism och resande bidrar
till att skapa förståelse och bygger broar mellan
människor från olika platser och kulturer samtidigt
som turismen är handelsskapande och
välståndsbyggande.
Med en hållbar turismutveckling skapas ett
långsiktigt breddat utbud av besöksmål, aktiviteter,
hotell, restauranger och butiker, och därmed
attraktivare miljöer inte bara för besökare, utan
även för boende och företag som vill etablera sig.
Turism och resande ger inkomster och skapar
arbetstillfällen. Turismen ger samhället
skatteintäkter och bidrar till att utveckla en bättre
och mer attraktiv infrastruktur. Inte minst
landsbygden gynnas av turismens utveckling.

Hållbar turism
Turismens sannolikt största utmaning framöver är
att åstadkomma en hållbar utveckling: ekonomiskt,
socialt och miljömässigt. Det globala resandet och
den miljömässiga hållbarheten kommer att kräva
särskild omsorg, mot bakgrund av
klimatförändringar och lokala miljömässiga
påfrestningar, i kombination med den snabba
tillväxten av den globala turismen.
Höghastighetsjärnvägen med dess tre planerade
stationslägen i länet innebär en stor möjlighet för

turismens utveckling genom att bland annat erbjuda
ett hållbart alternativ till flyget från kontinenten.

E-turism och smart turism
Tätt efter hållbarheten kommer utmaningarna och
möjligheterna med e-turism50 och smart turism. Eturismen revolutionerar alla affärsprocesser,
värdekedjan samt en turismorganisations strategiska
relationer med sina intressenter51. Smart turism
består av tre delar: smarta upplevelser, smarta
verksamheter och smarta destinationer.52
Smarta destinationer kan ses som specialfall av
smarta städer. Detta innebär att principerna från
smarta städer tillämpas på en
attraktion/destination/landsbygden/mindre städer
som inte bara tar hänsyn till invånare utan även
turister när det gäller insatser för att stödja
mobilitet, resursfördelning, hållbarhet och livs/besökskvalitet.
Smarta verksamheter refererar till komplexa
ekosystem som skapar och stödjer utbyte av
turistresurser och samskapande av turistupplevelser.
Här finns en stor potential för teknisk innovation,
digital utveckling, konceptutveckling och
affärskluster för att erbjuda besökarna mervärden
och mer attraktiva resmål.
Smarta turistupplevelser har en omfattande
betydelse. Turister är idag mer aktiva deltagare i
processen av upplevelsen. Information har
traditionellt producerats, spridits och kontrollerats
av leverantörerna för att marknadsföra sina egna
tjänster men nu skapas, återskapas, sprids och
bekräftas – eller dementeras - information av själva
konsumenterna. De kommenterar och förbättrar
data på ett sätt som utgör grunden till upplevelsen,
till exempel genom uppladdade bilder på Instagram
med destinationsspecificerade hashtaggar. Den
”smarta” turisten och dennes ”digitala jag”
använder smarta telefoner för att utnyttja
informationsinfrastrukturer som tillhandahålls på
destinationen eller virtuellt med ett syfte att lägga
till värde – för sig själv eller andra - på deras
upplevelse.
Den digitala tekniken innebär också oändliga
utvecklingsmöjligheter med tekniskt medierade
upplevelser. På så sätt blir smart turism ett socialt

Den breda termen e-turism grundas på tillämpning av
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på
turistnäringen. Begreppet e-turism innefattar därmed alla typer
av turistbranschens processer och värdekedjor.
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fenomen som uppstår i en kombination av IKT och
turistupplevelser, där smarta upplevelser utgår från
tekniskt medierade turistupplevelser utifrån
användaranpassning, kontextmedvetenhet och
realtidsobservationer. På så sätt skapas också en
närmare relation mellan besökaren och
besöksmålet, dess invånare, lokala verksamheter
och sevärdheter.
Med ökad användning av mobila enheter har
organisationer och företag blivit tvungna att skapa
responssiva versioner av sina webbplatser och
bygga mobila applikationer för att marknadsföra
sina tjänster och stödja ett interaktivt besökande.
Dessutom har en kraftig ökning och
konsumentdriven användning av smarta telefoner
lett till att dagens besökare använder sig alltmer av
sina egna enheter för arbetsrelaterade ändamål och
digitala tjänster som de är vana vid, såsom sociala
nätverk för att kommunicera på arbetsplatsen även
under resor och semester, vilket ställer nya krav på
uppkoppling och mobiltäckning.

Länets förutsättningar för besöksnäring
Det finns en stor möjlighet för länet att profilera sig
inom besöksnäring och turism – inte minst när det
gäller en hållbar besöksnäring och ekoturism. Länet
bjuder på många och varierade möjligheter till
turism: naturturism och friluftsliv, kulturminnen
och historiska besöksmål, aktiviteter som
skidåkning, bad och flyg, anläggningar som bland
annat erbjuder motor- och ridsport, golf, hockey
och fotboll, musik, konst och teater. Det finns
nöjesparker, utställningar och trädgårdar,
evenemang som ”Dream hack”, idrottstävlingar och
festivaler, det finns hantverk, caféer, restauranger
och gårdsbutiker och mycket mer. Länets
livsmedelsproducenter och småskaliga
förädlingsindustri erbjuder rika och varierade
möjligheter till matturism, ett område som länet har
goda förutsättningar att profilera sig mer inom.
Jönköping har seglat upp som en av landets mest
besökta städer. Höglandet lockar besökare som
reser i Astrid Lindgrens fotspår och länet har ett
stort utbud av röda stugor med vita knutar att hyra.
Länet har alltså ett rikt och varierat utbud av turismoch besöksmål tillsammans med en rik natur och
miljö, spännande och intressanta städer och tätorter
och en vacker landsbygd.53

Infrastruktur för turism
Länet behöver, förutom höghastighetsbanor,
utveckla den småskaliga infrastrukturen kopplat till
turismen och med det erbjuda en förlängning som
knyter ihop vandringsleder och ridleder som finns i
Västra Götalands län, Östergötland, Kalmar län,
53

Se fler exempel under kapitel 3.2.3

Kronobergs län och Halland. Cykelbanor behöver
byggas utmed läns- och riksvägarna för att
möjliggöra cykelturism och faciliteter behöver
utvecklas för alla de utländska turister som
semestrar genom att cykla runt eller utmed Vättern.
Fler viktiga utvecklingsområden för länet är
destinationsutveckling, forskning, teknikutveckling
och investeringar för hållbara och attraktiva
transportlösningar. Hållbarhetsperspektivet behöver
utvecklas ur alla perspektiv och lokalbefolkningen
behöver inkluderas i utvecklingen av turismen för
att få deras långsiktiga stöd för satsningar som görs.

Samverkan kring besöksnäringen
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet
mellan privat och offentligt, eftersom besökarnas
upplevelser i hög grad byggs kring platser och
tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det
offentliga, såsom transporter och infrastruktur,
stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och
lokal offentlig service.
Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av
samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån
termerna konkurrenskraft respektive
attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att det i
första hand skapas i företag, måste när det gäller
turismen kompletteras med platsens eller
aktivitetens attraktionskraft. När det gäller
turistföretag är det ofta den avgörande faktorn för
framgång; det räcker inte med företagets egna
insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete
mellan många olika aktörer för att skapa
konkurrenskraft för en plats eller en destination.
Ett långsiktigt arbete har också pågått under många
år för att ta tillvara på de goda förutsättningar som
finns i regionen för turist- och besöksnäring.
Smålands Turism har på många sätt profilerat länet
och skapat förutsättningar för besöksnäringen. Flera
kommuner i länet arbetar med
destinationsutveckling. Konkurrensen om nationell
och internationell uppmärksamhet är stark och en
växande turist- och besöksnäring är strategiskt
angeläget för den regionala utvecklingen. Ett sätt att
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra
regionen mer känd, är att etablera fler
återkommande arrangemang med lyskraft som
lockar många besökare.

Kulturella och kreativa näringar
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga
för den regionala och lokala utvecklingen på flera
sätt: till exempel för jobbtillfällen, turistintäkter,
identitetsskapande, en god livsmiljö, för att få unga
människor att stanna och återvända, öka
upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en
diversifiering av näringslivsstrukturen.

De kulturella och kreativa näringarna, som till
exempel arkitektur, form och design, film, konst,
mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media
är på stark framväxt nationellt. Den har en stark
internationell anknytning då mycket av de tjänster
och varor som produceras inom KKN exporteras.
Att ta tillvara på möjligheterna som dessa näringar
erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv där en
bredare arbetsmarknad och fler jobb kan erbjudas.
Jämfört med övriga län och regioner i Sverige har
Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa
näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt
strukturellt utvecklingsområde tillsammans med
den traditionella industrin. Verksamheter inom
KKN har ett starkt samband med en plats
attraktivitet och är en viktig förutsättning för att
människor ska vilja bo, flytta till och besöka en ort.

3.3.6 Innovation
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets
alla delar spelar en central roll för förmågan att
möta nya utmaningar och möjligheter i en
föränderlig värld. Klimatförändringar,
demografiska förändringar, en föränderlig
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är
några av de utmaningar som samhället står inför
idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar
på en internationell arena och utsätts för allt hårdare
konkurrens från hela världen.
En av de stora utmaningarna för länet handlar om
att behålla alla de tillgångar som är förknippade
med industriregionen och samtidigt förflytta sig in i
kunskapssamhället. Det handlar om att både förädla
befintligt näringsliv, skapa fler kunskaps- och
idébaserade företag och att öka inrikes och utrikes
födda kvinnors företagande. Det handlar också om
att både behålla det starka civila samhällets alla
positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten
samtidigt som nyfikenheten och öppenheten inför
nya hållbara, smarta och kunskapsintensiva idéer
och lösningar behöver utvecklas inför framtiden.
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets
alla delar spelar en central roll för förmågan att
möta nya utmaningar och möjligheter i en
föränderlig värld. Nya förutsättningar måste kunna
leda till nya förhållningssätt.

Möjligheter och utmaningar med
innovation
Jönköpings län har på många vis goda
förutsättningar för att skapa och behålla ett gott
innovationsklimat. Den industriella traditionen och
den höga entreprenörsandan ger goda
förutsättningar för innovationer att gro. Högskolan
är även den en plattform för innovationskraft där
utbytet med internationella studenter skapar
nytänkande i kombination med samverkan med
samhället. Det regionala innovationsstödssystemet i

länet är på ett unikt sätt förankrat i alla länets
kommuner.
Utmaningarna inom innovation ligger framför allt i
den industrikultur som råder i länet. I och med att
många av länets industriföretag är
underleverantörer ser de sina produktioner som den
slutgiltiga produkten. Många av de idéer som skulle
kunna föra företagens utveckling framåt kommer
inte fram och här finns det stor utvecklingspotential
för länet.
Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet
mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper
och erfarenheter i olika branscher och sektorer.
Närhet och mångfald är därför en viktig
förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas
till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.
Även inom det offentliga är innovation och
intraprenörskap centrala utvecklingskrafter. Ett
exempel på organisation för forskning och
innovation är Jönköping Academy som drivs i
samverkan mellan Jönköping University, Region
Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings
län. Verksamheten syftar till att främja hälsa och
välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap
om förbättring och ledarskap inom vård och
omsorg. Inte minst för tjänsteutvecklingen är det
centralt med innovationsmiljöer inom offentliga
verksamheter.

Utmaningar som kräver innovativa
lösningar
Klimatförändringar, demografiska förändringar, en
föränderlig världsekonomi och stigande
sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som
vårt samhälle står inför idag och framöver. Företag
ställs inför utmaningar på en internationell arena
och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela
världen. De traditionella lösningarna möter inte
denna utveckling utan nya lösningar behövs och
kunskap och innovation är nyckeln till framgång.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för
att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs
investeringsgrad inom forskning och utveckling låg,
under snittet för riket. OECD identifierar detta som
ett viktigt utvecklingsområde för att stärka länets
konkurrenskraft. Nordiska ministerrådet konstaterar
att länet ligger efter när det gäller eko-innovation
och visar på betydelsen av utveckling inom
bioekonomi och eko-innovation för ett långsiktigt
hållbart och framgångsrikt näringsliv. Ett gott
innovationsklimat förutsätter en nära samverkan
mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar
och lösningar. Strukturer för samverkan finns som
fungerar väl i det innovationsfrämjande

stödsystemet och länet har ett regionalt
innovationssystem som är förankrat i länets alla
kommuner.
Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett
lågt kunskapsinnehåll i det som produceras och
glesa geografiska strukturer. Utvecklingen globalt
går mot mer komplexa produkter med ett alltmer
högteknologiskt innehåll. De glesa strukturerna
behöver kompenseras med mötesplatser som
stimulerar utbyte av kunskaper, kompetenser,
egenskaper och erfarenheter mellan olika branscher
och sektorer, i syfte att stimulera innovation och
nya lösningar.
Styrkor som behöver tas och hand och utvecklas
vidare är en industriell och entreprenöriell tradition
med internationell lyskraft och en expansiv
högskola vars samverkan med det omgivande
samhället är framstående och som har en
omfattande och framgångsrik internationalisering.
Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvården
är uppmärksammad och det finns en internationell
efterfrågan på den tjänste- och
processinnovationsutveckling som utvecklats i
Region Jönköpings län.
En förutsättning för att lyckas hänga med i den
snabba utvecklingen där innovationer och nya
lösningar är avgörande för en fortsatt
konkurrenskraft och attraktivitet för länet måste
Jönköpings län fokusera på smart specialisering.
Det handlar om att samla aktörer i regionen och
skapa ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden
länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt utveckling
och innovation. Innovationsklimatet gynnas av att
det finns en branschöverskridande samverkan.
Jönköpings län ska vara en plats där det är enkelt att
förverkliga sina idéer, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar. Den miljödrivna
näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de
gröna näringarna har potential att genom innovation
få en avgörande betydelse för samhällets
omställning till en biobaserad, cirkulär och
klimatanpassad ekonomi.
Region Jönköpings län har antagit en
innovationsstrategi med tre insatsområden:
”Attityder för innovation”, ”Samverkan för
innovation” samt ”Effektiva processer för
innovation”.

Smart specialisering
Samtidig som länet har många utmaningar finns
också många styrkor. Dessa kan utvecklas vidare
för att bli ännu starkare och genom synergieffekter
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och
tillväxt.
Historiskt har Jönköpings län haft en stark industri
som utgjort en stor del av det lokala näringslivet

och arbetsmarknaden. Industrin är fortsatt en viktig
faktor för länet och industrins utveckling är av
yttersta vikt för en fortsatt konkurrenskraftig
position när det kommer till såväl nationell som
internationell handel. En utmaning ligger i att locka
till sig rätt kompetens. Industriföretagen har idag
svårt att nyanställa och det påverkar produktionen
negativt. En ändrad attityd till industrin är av
yttersta vikt för att locka nästa generations
medarbetare.
En stark entreprenörsanda, eller Gnosjöandan som
den också kallas, har varit och är fortfarande starkt
förknippat med Jönköpings län. Det är en styrka för
länet med den nyföretagaranda, tillväxtvilja och det
engagemang som finns.
Samtidigt behöver entreprenörer och företagare få
rätt förutsättningar att lyckas med sina idéer och
innovationer. Att fortsätta underlätta för företagare
att införliva sina mål förutsätter en fortsatt
utveckling mot ett öppet och jämlikt
innovationsklimat i hela länet.
Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden på
regionernas smarta specialiseringsstrategier.
I strategierna har regionerna identifierat dels de
områden där länet redan upplever sig som
världsledande och har fortsatt framtida potential
och dels de områden där länet har en relativ
konkurrensfördel jämfört med andra regioner och
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt. Dessa
områden utgör tillsammans områdena för smart
specialisering. Områdena ska ha potential att
byggas på med närliggande branscher/näringar i en
smart diversifiering/kluster som bidrar till
länet/regionens utveckling och tillväxt över tid.
Under våren 2018 har en process pågått för att
identifiera de områden som kan utgöra smart
specialisering i Jönköpings län. De sex områden
som identifierats är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smart industri/kunskapsintensiva
tillverkningsföretag
E-handel och logistik
Skogsnäring och träförädling
Besöksnäring
Livsmedel och livsmedelsförädling
Tjänstedesign

Dessa sex områden är de som, genom
klusterutveckling och diversifiering, ska utveckla
Jönköpings län till den fjärde tillväxtregionen 2035.
Perspektiven på denna utveckling ska vara
jämställt, smart och hållbart.
OECD har även de undersökt vilka områden de ser
har potential att utgöra smart specialisering i
Jönköpings län och deras bedömning är att en
integration av skogsnäringen, miljöperspektivet och
livsmedelsproduktionen utgör länets starkaste

utvecklingspotential. De konstaterar också att
turismen ökar mest i Jönköping och den innebär en
potential för länets utveckling.

3.3.7 Sammanfattning
innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett
näringsliv där människors olika kompetenser är
ovärderliga resurser och där tillgången på
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där
goda förutsättningar för nyföretagande, en
mångfald av specialiserade tjänster och tillgång på
välutbildad arbetskraft driver på tillväxt och
utveckling. Ett varierat och breddat näringsliv
skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och
bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt
utveckling av tjänstesektorn med betoning på
kunskapsintensiva företag och ett stärkt
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och
utvecklas.
Jönköpings län tappar när det gäller regional
potential i norden från plats 30 år 2015 till plats 35
år 2017.54 Även om länets potential när det gäller
arbetsmarknad, tack vare den låga arbetslösheten,
och demografiskt, tack vare flyktinginvandringen,
har stärkts något tappar länet ordentligt i ekonomisk
potential. Ekonomiskt ligger länet på svaga 120
poäng, jämfört med Stockholms topplacering om
300 poäng.
Faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i
tillväxtpotential i länet (enligt State of the Nordic
region 2018) är att Jönköpings län, relativt sett har:
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en långsam bredbandsutbyggnad,
en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
många invånare som behöver socialbidrag,
många invånare som ligger i riskzonen för
fattigdom,
en låg kulturkonsumtion per invånare,
en låg kunskapsintensitet i produktion och
innovation,
en låg nivå när det gäller affärsdriven
näringslivsutveckling,
en låg investeringstakt när det gäller Green
Tech (bioekonomi och eko-innovation),
en relativt låg biogasproduktion,
en låg andel direktinvesteringar,

State of the Nordic region 2018, Nordiska ministerrådet

samtidigt som länet på plussidan har en relativt hög
skogsavverkning.
En av de viktigaste faktorerna för regionerna att
jobba med enligt EU:s strategi 2020 och den
nationella strategin 2020 är omställningen till ett
mer kunskapsintensivt och hållbarhetsdrivet
näringsliv och innovationssystem. Inom detta
område är Jönköpings län relativt sett svagare än de
omgivande länen och Sverige i snitt55 med en
blygsam ökning om 0,1-2 % sedan 2007. Detta kan
jämföras med Kronobergs län som under samma
period ökat med mer än 6,1 %. För att nå målet att
bli den fjärde tillväxtregionen behövs alltså
omfattande och genomgripande insatser inom
området.
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling.
För att möta klimat-, miljö- och
energiutmaningarna och samtidigt främja ett
konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar
i näringslivet. Det krävs såväl strukturella
förändringar som en övergång till förnyelsebara
resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens
biologiska resurser kan en biobaserad
samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en
fossilbaserad ekonomi.
I OECD rapporten görs en liknande analys och
behovet av att öka kunskapsinnehållet i produktion
och innovation understryks. OECD konstaterar
också att Jönköpings län saknar IT-kluster vilket
driver utvecklingen i andra län.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en
drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i
alla branscher och därmed en miljödriven
näringslivsutveckling. Med tanke på den låga
utvecklingstakten inom området i länet krävs en
kraftsamling inom den affärsdrivna
miljöutvecklingen då den utgör en stor potential
och tillväxtpotentialen bedöms hög i de regioner
som leder utvecklingen.
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och
med den växande globala efterfrågan på hållbara
och resurseffektiva varor och tjänster samt på
förnybar energi och produktion med låga utsläpp
till luft, mark och vatten. För att styra mot en
hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och
metoder som främjar förändrad och förbättrad
teknik och ekosystemförvaltning, förnybara
energikällor och förbättrade kretsloppsflöden.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste
påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt över tid.

Sverige leder utveckling i Europa tillsammans med Tyskland,
Storbritannien, Danmark och Finland
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Den åldrande befolkningen skapar också
möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering
och robotisering skapar nya sätt att möta
medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också
nya sätt att stödja och serva invånarna. Region
Jönköpings län ligger i framkant inom
tjänsteutvecklingen inom vård- och välfärdstjänster
och har potential att ytterligare stärka och utveckla
området från en stark position.
För att stödja och säkerställa länets utveckling mot
den fjärde tillväxtregionen koncentreras det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet inom
området ”näringsliv och innovation” på
digitalisering, områdena för smart specialisering,
innovation samt en affärsdriven miljöutveckling
mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.

3.4 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
Jönköpings län har 2018 en hög andel sysselsatta i relation till övriga riket. Främst handlar det om sysselsättning
inom tillverkningsindustrin. I allt högre takt i och med teknikens och digitaliseringens framväxt ställs högre krav
på effektivisering, kvalificerad kompetens och innovation. Många jobb som idag utförs av människor kommer i
framtiden att skötas av robotar, detta kräver en förändring i kompetensförsörjningen i länet. En högre efterfrågan
på högutbildad arbetskraft blir en given följd av den här utvecklingen och företagen vittnar redan om den stora
utmaningen i att hitta rätt kompetens. Länet står därför inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningen som
riskerar att begränsa länets utvecklingsmöjligheter. Behovet av en höjd utbildningsnivå är påtaglig och en av de
största utmaningar som länet har framför sig.
Ytterligare en stor utmaning för länet är arbetskraftsförsörjningen. Den brist på arbetskraft som ses kommer att
bli än värre i framtiden i takt med urbanisering och den demografiska utvecklingen. För att motverka
arbetskraftsbrist och förbättra matchningen behöver hela arbetskraftens potential tas tillvara. Potential hos
grupper och människor som idag står utanför arbetsmarknaden behöver tas tillvara och förutsättningar behöver
skapas för att fler ska kunna jobba högre upp i åldrarna. Attraktivitetsskapande faktorer som en god och modern
arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, inflytande och delaktighet samt tillitsbaserad styrning behöver
utvecklas och i framtiden utgöra en del av Jönköpings läns varumärke.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under
överskådlig tid samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central
konkurrensfaktor för länet i den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka
behöver alla invånares kompetens ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande,
entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant
kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet i länet.

3.4.1 Arbetsmarknadspotential
I ”State of the Nordic Region 2018” har länets
potential när det gäller arbetsmarknad förbättrats
något sedan den förra mätningen 2015 och ligger
2018 på 160 av 300 möjliga poäng. Det beror till
stor del på sysselsättningsgraden.

Figur: Arbetsmarknadspotential 2018, ju mörkare färg desto
högre potential

Sysselsättning och arbetskraftsbrist

arbetsföra befolkningen som har grundskola som
högsta utbildningsnivå. Även Gislaved hör till de
kommunerna med högst andel lågutbildade.

Sysselsättningsgraden har ökat från, med
Europeiska mått mätt, höga nivåer och den
inhemskt födda befolkningen har enligt
arbetsförmedlingen full sysselsättning och
sysselsättningstillväxten drivs av
flyktinginvandringen. När det gäller
sysselsättningen totalt har länet en av de högsta
nivåerna i landet. Trots det är variationen stor inom
länet. Tranås och Nässjö kommuner har en något
lägre sysselsättning, medan Aneby, Vaggeryd och
Habo har en mycket hög sysselsättningsgrad.
Näringsliv och offentliga verksamheter redovisar i
hög grad arbetskraftsbrist56 och matchningen
mellan de personer som står utanför
arbetsmarknaden och de efterfrågade
kompetenserna är låg. Samtidigt finns det ingen
outnyttjad arbetskraftsreserv att tillgå utan
lösningar behöver skapas genom att fullt ut använda
den arbetskraft som finns och i än högre grad se alla
människors potential, inklusive unga, personer med
kort utbildningsbakgrund, personer med
funktionshinder, personer som ännu inte behärskar
svenska fullt ut och personer som passerat 67 år.
Parallellt med detta behöver nya lösningar skapas
genom automatisering och robotisering av
tillämpliga delar av industrin och digitalisering av
möjliga välfärdstjänster.

Sverige har relativt sett en låg andel invånare som
har grundskolan som sin högsta formella
kompetensnivå. Det finns också en stark korrelation
- nationellt sett – mellan kort utbildningsbakgrund
och arbetslöshet. Där är Gnosjö och Gislaveds
kommuner idag undantag, för i dessa kommuner
gäller inte det sambandet. I takt med näringslivets
strukturomvandling och automatisering bedöms
behovet av höjd formell kompetensnivå gälla hela
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Länets andel invånare med eftergymnasial
utbildning är även den relativt låg, bland de lägsta i
landet. Återigen är variationen inom länet stor med
högst andel i Jönköpings kommun följd av Habo
kommun medan Gislaved och Gnosjö kommuner
ligger bland de lägre i landet.

Noteras bör att kvinnorna i länet satsar på en mer är
treårig eftergymnasial utbildning i mer än dubbelt
så hög utsträckning jämfört med männen. Insatser
för att stimulera männen att välja längre
akademiska utbildningar måste göras och analyser
av vad som händer med ett samhälle när kvinnors
utbildningsdominans blir så stor behöver göras.

Högre utbildnings urbaniserande effekt
Det finns en inneboende konflikt i behovet av
högutbildad arbetskraft, urbanisering och
otillräcklig tillgång till utbildning på högskolenivå
inom länet. Högre utbildning har en urbaniserande
effekt, inte minst för att unga ofta måste flytta till
en högskole- eller universitetsort för utbildningen
där de sedan hinner etablera sig. Forskning visar att
om denna grupp skaffar barn relativt direkt efter
avslutade studier flyttar de i högre grad tillbaka till
länet medan om de inte väljer att bilda familj direkt
efter studierna i hög grad stannar kvar även efter
studierna.
Högre utbildnings urbanisering drivs också av att
människor söker arbeten som matchar utbildningen
och så länge länets näringslivsstruktur och kraven
på formell kompetens inte ändras kommer länets
attraktivitet för personer med en längre
eftergymnasial utbildning att påverkas av det.
Utifrån bilden av mäns och kvinnors
utbildningspreferenser i länet finns det en risk för
att kvinnor söker sig till arbetsmarknader som
matchar deras kompetensprofil och männen i högre
grad stannar kvar länet.

I takt med att näringslivsstrukturen förändras
kommer efterfrågan på arbetskraft inom nya
yrkeskategorier att uppstå, vilket ytterligare betonar
individers behov av kompetensutveckling, livslångt
lärande och förmåga till omställning. Det ställer
också krav på utbildningssektorn att kunna möta
snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa
insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja
dels den potential som står utanför arbetsmarknaden
men också digitaliseringens möjligheter.
Högre utbildnings urbaniserande effekt är både en
möjlighet och en utmaning. Med ett näringsliv som
i högre grad efterfrågar eftergymnasiala
kompetenser kommer länets attraktivitet att öka för
personer med den kompetensprofilen, en jämställd
arbetsmarknad underlättas och näringslivets
utveckling stödjs. Attraktiva miljöer för barn och
barnfamiljer kan stödja den utvecklingen, liksom
fler möjligheter till högre utbildning i länet – inom
yrkeshögskolan, på högskolan och på länets
lärcentra.

3.4.3 Tillgång till arbetskraft
Då arbetskraftsbristen är stor 2018 och utifrån den
demografiska profilen kommer bli ännu större inom
en 15 årsperiod kommer förmågan att ta tillvara på
hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och
erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder
eller boendeort att vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också
avgörande för att säkra välfärden och den sociala
sammanhållningen i hela länet. Arbetet med
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan
som finns i länet kommer bli centralt.
Grupper som står utanför arbetsmarknaden idag är i
huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska,
utlandsfödda kvinnor med kort
utbildningsbakgrund, personer som socialt slagits ut
av något skäl och personer med en
funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
på något sätt. Bland den inhemskt födda
befolkningen bedömer Arbetsförmedlingen att det
råder full sysselsättning i länet. För att klara
arbetskraftsförsörjningen behöver alla människor i
länet få en plats på arbetsmarknaden och därutöver
behöver länet ett betydande tillskott på arbetskraft.
Insatser som attraherar människor att flytta till länet
– från andra delar av landet eller från utlandet - är
därför av stor betydelse.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av
största vikt att de fullföljer utbildningen på ett
nationellt program i gymnasieskolan.

Matchning
En akut utmaning är att arbetsmarknadens
kompetensbehov och kompetensen hos de som står
till arbetsmarknadens förfogande inte matchar.

Samtidigt innebär grupperna som idag står utanför
arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen,
ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då
arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i
december 2017 enligt Arbetsförmedlingen till: ca
40 procent inom industrin, den privata
tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent
inom byggbranschen, bland transportföretagen samt
inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60
procent inom hotell- och restaurang och 75 procent
inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) vilket
hämmar tillväxten i länet57.

Könsmärkta yrkesval en utmaning
En stor utmaning för Jönköpings län är de
könsmärkta utbildnings- och yrkesvalen bland
kvinnor och män i länet. Kvinnor och män måste
uppmuntras att göra mer icketraditionella yrkesoch utbildningsval för att länet ska kunna komma
ifrån den könssegregerade arbetsmarknaden och bli
mer jämställt. Fler män måste se möjligheterna med
högre utbildning och de högutbildade kvinnorna
måste uppmuntras till att stanna kvar i eller
återvända till länet efter avslutade studier. De
könsmärkta näringarna i länet, så som bland annat
industri och vård- och omsorg, måste brytas genom
att länet arbetar för att uppmuntra både kvinnor och
män att göra otraditionella och normbrytande
yrkesval. Detta bidrar även med större flexibilitet
och rörlighet på arbetsmarknaden som gynnar
näringslivet och behovet av en säkrad
kompetensförsörjning och arbetskraft med högre
utbildning.

Pendling
De flesta människor i Jönköpings län arbetar i
närheten av sin bostadsort och möjligheten att röra
sig mellan orter i länet och inom de funktionella
arbetsmarknadsregionerna, som ofta sträcker sig
utanför länsgränserna, med allmänna
kommunikationsmöjligheter är i flera fall
begränsad. Arbetspendlingen är även ojämnt
uppdelad mellan kvinnor och män, då män pendlar
mer än kvinnor både in och ut över kommun- och
länsgränsen.

Jönköpings kommun har den största
nettoinpendlingen med 4079 fler personer som
pendlar in än som pendlar ut och Habo har den
största nettoutpendlingen med 1792 fler personer
som pendlar ut än in. (Källa SCB).
Förutom arbetsmarknadsregionerna inom länet
finns det flera funktionella arbetsmarknadsregioner
som sträcker sig in i angränsande län med en
betydande dagpendling. Exempel på dessa är
regionen Tranås, Aneby, Linköping och Ydre,
Vetlanda, Sävsjö och Växjö, Gislaved, Tranemo
och Hylte, samt Habo, Mullsjö, Tidaholm, Hjo och
Falköping. Ett långsiktigt mål bör vara att
underlätta för en större andel av dessa pendlare att
åka med kollektiva transporter.

3.4.4 Utbildning
Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt
viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det
ställer i sin tur krav på en väl utbyggd
utbildningsverksamhet med både bredd, djup och
kvalitet. Tillgången till utbildning är viktig för
människors utveckling och välmående, men också
för hela länets utveckling. I Jönköpings län finns
kommunal grund- och gymnasieskola,
eftergymnasial utbildning på Jönköping University,
länets folkhögskolor, kommunala
vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Dessutom
erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare
både längre utbildningar och kortare kurser. Länet
ska ha ett jämlikt utbildningssystem där alla,
oavsett kön, bakgrund och individuella
förutsättningar, har tillgång till utbildning,
kompetensutveckling och fortbildning.
Utbildningssystemet ska också vara en grund för
social inkludering och integration. Jönköpings län
har nio folkhögskolor som erbjuder både
förberedande kurser som hela program. Att
säkerställa en god jämlik tillgång på utbildning på
flera nivåer säkerställer också att vi möjliggör för
en god integration och tillvaratagande av viktig
kompetens i länet. Alla människor ska ha rätt till
goda förutsättningar för lärande och arbete i
Jönköpings län.

Formell utbildning
Det formella utbildningssystemet innefattar de delar
av skolsystemet som ger ”formella meriter” som
grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan och
högskola/universitet.

Gymnasieutbildning
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Länets kommuner erbjuder gymnasieutbildning
själva eller i samverkan med andra kommuner.
Under maj 2018 ställde sig det primärkommunala
samverkansorganet positiva till en utredning av
länsövergripande gymnasiesamverkan i hela
Jönköpings län.

Behörigheten till gymnasiet från grundskolan
varierar stort mellan länets kommuner. Andelen
elever som är godkända till något gymnasieprogram
är 83 procent i riket och 81 procent i länet. Aneby
och Sävsjö har 100 procentiga utfall totalt under
läsåret 2015-2016 medan Eksjö, Vetlanda, Nässjö
och Habo kommuner ligger lägst. Skillnaderna
mellan flickor och pojkar är fortsatt stora nationellt
så väl som i länet där pojkars resultat ligger 10
procent lägre än flickors resultat.
Behöriga till något gymnasieprogram 2015-2016
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Flickor

Pojkar

Totalt

Inom länet skiljer sig resultatet däremot. Jämställda
resultat ses i Aneby, Sävsjö, Gnosjö Värnamo och
Tranås. Jönköping och Nässjö ligger i närheten av
det nationella snittet. Mullsjö och Vetlanda avviker
från den nationella trenden med ca 10 högre andel
pojkar som är behöriga till något gymnasieprogram.
Eksjö, Habo och Gislaved avviker från den
nationella trenden genom att flickor i betydligt
högre grad är behöriga till något gymnasieprogram.
Att avsluta ett nationellt gymnasieprogram är
närmast en förutsättning för att etablera sig på
arbetsmarknaden idag. Tidiga insatser för att möta
unga elevers individuella behov, förutsättningar och
önskemål för en optimal lärandesituation är av
största betydelse för såväl individen - på kort och
lång sikt - som samhällsekonomiskt. Att pojkar och
flickor i lika hög grad får förutsättningar att lära,
utvecklas och klara av skolan är centralt i arbetet
för social inkludering, jämställdhet och för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling.

Andel som går vidare till högre studier inom 3 år
efter avslutat gymnasiet
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Gymnasieskolan har 18 nationella
gymnasieprogram: sex högskoleförberedande
program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex
riksrekryterande gymnasieprogram och
fem introduktionsprogram. Till gymnasieskolan
söker eleverna med sina betyg från grundskolan.

Kvinnor

Män

Totalt

När det gäller att gå vidare till högre studier efter
avslutat gymnasium mäts resultatet efter tre år. I
riket går 42,4 procent av de unga vidare till högre
studier inom tre år. Unga kvinnor läser vidare i
betydligt högre utsträckning, närmare 50 procent av
kvinnorna läser vidare medan bara en dryg tredjedel
av de unga männen gör det.
Länssnittet ligger under det nationella med 39,2
procent av länets unga som läser vidare inom tre år.
I Eksjö kommun är andelen störst och skillnaderna
mellan kvinnor och män är relativt små. Habo och
Nässjö ligger också över det nationella snittet men
medan Habos skillnader mellan flickor och pojkar
ligger kvar på ungefär samma nivå, väljer kvinnor i
Nässjö i betydligt högre grad att läsa vidare jämfört
med de unga männen.
Även Sävsjö ligger i närheten av det nationella
snittet totalt och det gör även könsfördelningen vid
högre studier inom tre år efter avslutat gymnasium.
Aneby, Gnosjö, Vaggeryd och Vetlanda ligger
lägst. I Aneby läser bara en dryg femtedel av
ungdomarna totalt vidare samtidigt som kvinnorna
gör det i mer än dubbelt så hög utsträckning som
männen.
Region Jönköpings län är på uppdrag av
kommunerna huvudman för
Naturbruksgymnasierna i länet och dessa har en
nyckelroll när det gäller ökad självförsörjningsgrad
och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i
länet.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Yrkeshögskoleutbildningarna har nu etablerat sig
som utbildningsform efter övergången från
kvalificerade yrkesutbildningar (KY) 2009-2013.
Utbildningarna är 1-3 år långa och genomförs i
mycket nära samarbete med näringslivet som ska
uppleva både en konkret efterfrågan och ett konkret
behov av den aktuella kompetensen för att en
utbildning ska få starta. 2017 pågick 1965
utbildningsomgångar, varav 768 startade under
2017. Totalt fanns 21 600 platser och 34 nya
utbildningar startade. Jönköpings län hade 4130

yrkeshögskoleplatser 2017, vilket betyder att länet
är yrkeshögskoletätast i landet.
Att Jönköpings län ligger i topp vad gäller antalet
platser per invånare inom
yrkeshögskoleutbildningar, är något som ska ses
som en styrka och som kan bidra till att höja
kompetensen och motverka
matchningsproblematiken på arbetsmarknaden.
Yrkeshögskoleutbildningar leder i stor utsträckning
till att människor får jobb. Att det finns många
utbildningsplatser i länet är också viktigt för att ta
tillvara på våra nyanlända länsinvånares kompetens.
Genom validering av kunskap skapar vi vägar in på
arbetsmarknaden.
På kort och medellång sikt bedöms behovet av
yrkeshögskoleutbildningar vara fortsatt mycket
stort inom länet.

Högskoleutbildning
Högskolan hade totalt 301 000 platser i landet
hösten 2018 och till dem kom det in 360 152
anmälningar, vilket innebär ett minskande söktryck
för fjärde året i rad. 224 460 av dessa var kvinnor
och 135 692 var män vilket betyder att 65 % fler
kvinnor sökte till högskolan jämfört med männen.
Till Jönköping University sökte 23 513 personer
från 131 länder, av dem sökte 6446 personer
Jönköping University i första hand. Jönköping
University består av de fyra fackhögskolorna
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping international Business
School och Tekniska högskolan. Jönköping
University erbjuder en stor bredd med ungefär 80
olika högskoleprogram/inriktningar för de totalt
11000 studenterna. Ca 2000 av dessa är
internationella studenter. Skolan har en stark
internationell prägel och samverkan med länets
företag är stor.
På medellång och lång sikt kommer behovet av
längre högskoleutbildningar att öka. Att Jönköping
University får tillräckligt med utbildningsplatser
inom för länet, det offentliga och länets företag
kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för
att långsiktigt försörja länet med relevant
arbetskraft - både inom offentliga och privata
näringar - och för att höja den formella
kompetensnivån i länet.
Därutöver behöver länets lärcentra fortsätta arbetet
med att attrahera distansutbildningar från andra
högskolor och universitet till länet som kan
komplettera utbudet vid Jönköping University.
Aktörer som Jönköping Academy kan utvecklas
vidare för att ytterligare stödja länets långsiktiga
behov av kompetensförsörjning.

Informell och oformell utbildning
Informell utbildning sker utanför det formella
utbildningssystemet men kan på många sätt vara
minst lika viktig och hålla en lika hög kvalitet.
Många medarbetare inom länets näringsliv har
börjat arbeta tidigt och utvecklat sig genom sitt jobb
och på så sätt tillägnat sig en unik, attraktiv och för
företaget nödvändig kompetens – den räknas dock
inte som formell kompetens. Samtidigt som den
formella kompetensnivån i Jönköpings län är
relativt låg är den informella kompetensnivån i
stora delar hög. Informell utbildning kan handla om
utbildning inom exempelvis folkhögskolan,
branschorganisationers utbildningar,
internutbildningar och uppdragsutbildningar på
olika nivåer. Oformell utbildning kan till exempel
vara utvecklade kurser på ett studieförbund58,
kompetens som tillägnas genom föreningsliv och
personlig utveckling inom olika områden. Oavsett
hur och var individen lär och utvecklas bidrar det
till individens kompetens och förmåga att utvecklas
privat såväl som inom arbetslivet.

Folkbildning
Den starka folkbildningstraditionen som finns i
Jönköpings län är en viktig faktor när det kommer
till bland annat livsmiljö, trivsel och attraktivitet.
Jönköpings län har den största
folkhögskoleverksamheten mätt i antal
deltagarveckor i långa kurser. Folkbildningen och
folkhögskolorna bidrar med delaktighet och
inkludering av personer med kort utbildning,
funktionsvariationer och nyanlända. Det är en viktig
resurs för att inkludera och möjliggöra en god
livsmiljö och livslångt lärande för alla, oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar.

3.4.5 Forskning
Som nämnts tidigare läggs relativt lite resurser på
forskning i länet. För att stimulera innovation och
höja kunskapsnivån i länets produkter och
produktion är forskningen av avgörande betydelse.
Region Jönköpings län och Jönköpings University
arbetar tillsammans för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Under
2017 invigdes den nya forsknings- och
utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv
produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till att
utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag
mot mer kunskapsintensiva produkter och
processer.
I Jönköpings län sker mycket forskning i nära
samarbete med näringsliv och samhällsaktörer. Det
gör att den nya kunskapen sprids och snabbt

Ibland talas när det gäller studieförbund om
oformell kompetens.
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stimulerar till nya idéer och innovationer. Ett län
som är känt för att ligga långt framme inom
forskning attraherar fler forskare, experter och
specialister av olika lag. Jönköping University är en
motor för länets utveckling genom den forskning
som bedrivs.
Kreativ och innovativ forskning är också avgörande
för att hålla en hög nivå på utbildningarna.
Jönköping University är en viktig aktör för
forskning inom till exempel hälsa, vård och socialt
arbete, lärandets och kommunikationens villkor,
entreprenörskap, ägande och förnyelse. Jönköping
University samarbetar också med små och
medelstora tillverkande företag samt närliggande
tjänsteföretag vilket innebär möjligheter att i
samverkan utveckla ett starkare kunskaps- och
innovationssystem.

3.4.6 Livslångt lärande
Livslångt lärande är ett pedagogiskt begrepp som
på 1990-talet ersatte begreppet livslång utbildning.
Dagens snabbt föränderliga värld förutsätter att
människor kontinuerligt ställer om sin kunskap och
kompetens för att matcha arbetsmarknadens behov.
Människor kan behöva byta inriktningar på sitt
yrkesliv både tre och fyra gånger. Gemensamt för
de flesta yrken är att det som var aktuell kompetens
igår inte nödvändigtvis är det i morgon.
Alla länsinvånare behöver därför utveckla sina
färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte
bara för att kunna utnyttja sin personliga potential
och aktivt delta i samhället, utan också för att ha
chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig
förändring. Denna ständiga kompetensutveckling
kallas det livslånga lärandet.
De kunskaper, färdigheter och kunnande som länets
arbetskraft har spelar stor roll för innovationen
inom länet, liksom för dess produktivitet och
konkurrenskraft. Ökande internationalisering,
snabba förändringar och ständig utveckling av ny
teknik betyder att länsinvånarna inte bara måste se
till att ha aktuella speciﬁka yrkesrelaterade
färdigheter, utan också att de har en allmän
kompetens som gör att de kan anpassa sig till
förändringar. En kompetent arbetstagare är också
mer motiverad och trivs bättre på arbetsplatsen,
vilket påverkar arbetsinsatsen i positiv riktning.
Möjligheterna att skaﬀa sig tillgång till information
och tjänster förändras hela tiden. Ny kompetens
krävs för att behärska den nya digitala världen, inte
bara genom tekniska färdigheter, utan också genom
djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar
och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov
till.
Hastiga förändringarna ställer krav på vår sociala
sammanhållning. Risken är att många människor
känner sig förbisprungna och marginaliserade på

grund av globaliseringen och den digitala
revolutionen. Detta hotande främlingskap skapar
behov av att stärka medborgarnas känsla av att vara
en del av det demokratiska samhället. Dels måste
medborgarna hålla sig informerade om och
intressera sig för det samhälle de lever i, dels måste
de delta aktivt i samhällslivet. Detta innebär att
normerna för vilka kunskaper, färdigheter och
kunnande som behövs måste förändras.
Mot denna bakgrund har Europarådet och
Europaparlamentet antagit en europeisk
referensram för nyckelkompetenser för livslångt
lärande. I denna referensram kartläggs och fastställs
vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för
att kunna uppfylla sin personliga potential, för att
integreras i samhället och på arbetsmarknaden och
för att ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på
arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle.
Utbildningssystemet bör bidra till att utveckla sådan
kompetens hos alla ungdomar, medan vuxen- och
fortbildningssystemen bör ge alla vuxna verkliga
möjligheter att lära sig och underhålla sådana
färdigheter och kvaliﬁkationer.
Kompetens deﬁnieras här som en kombination av
kunskaper, färdigheter och attityder som är
anpassade till det aktuella området.
Nyckelkompetens är den kompetens som alla
individer behöver för personlig utveckling, aktivt
medborgarskap, social integration och
sysselsättning.
Denna referensram omfattar åtta
nyckelkompetenser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk
Matematiskt kunnande och grundläggande
vetenskaplig och teknisk kompetens
Digital kompetens
Lära att lära
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella
uttrycksformer

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga,
eftersom var och en av dem kan bidra till ett
framgångsrikt liv i kunskapssamhället. Många av
dessa kunskaper och färdigheter överlappar och
kompletterar varandra och aspekter som är
väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett
annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och
kunskaper i informations- och
kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande.
Det ﬁnns en rad teman som används i hela
referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet,
initiativtagande, problemlösning, riskbedömning,

beslutsfattande och konstruktiv hantering av
känslor och som alla har en central roll när det
gäller de åtta nyckelkompetenserna. Detta är
kompetenser och förhållningssätt som människor
behöver besitta för att vara attraktiva på
arbetsmarknaden och hänga med i den snabba
utvecklingen.
Högskolan i Jönköping är värdorganisation för
Encell – ett nationellt kunskapscentrum för
livslångt lärande som har i uppdrag att främja ett
livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa.
Encell utgör en viktig resurs i utvecklingen av ett
länsövergripande system som stödjer det livslånga
lärandet.

Förutsättningar för livslångt lärande
Förutsättningarna för livslångt lärande behöver
byggas dels hos individen men också i samhället
och näringslivets strukturer. På det individuella
planet behöver varje ung människa och varje vuxen
som möter utbildningssystemets olika delar dels få
utveckla de faktiska nyckelkompetenser som krävs
men också tränas i förhållningssätt, det personliga
mästerskapet59, kommunikation och de teman som
är förutsättningar för det livslånga lärandet.
I arbetslivet behöver förutsättningarna stärkas för
kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling
inom både det informella, det oformella och det
formella utbildningssystemet. Flexibiliteten när det
gäller att läsa kurser eller gå utbildningar parallellt
med arbete, föräldraledighet eller andra studier
behöver utvecklas vidare. Samarbete mellan företag
och utbildningssystemet behöver utvecklas och
underlättas, inte minst när det gäller validering. Det
formella utbildningssystemet behöver i ökad
utsträckning erbjuda möjligheter till att sälja kurser,
utbildningar och att anpassa utbildningsinsatser till
företags behov.
Utbildningssystemet behöver sänka trösklarna för
kontinuerlig utbildning genom hela livet, med
vidareutveckling av flexibla lärformer som är
oberoende av tid, rum, form och tempo.
Kommunernas lärcentra är viktiga resurser för att
dels attrahera distansutbildningar till länet och des
för att stödja individers och näringslivets behov av
kompetensutveckling. Bibliotek, handledare och
studie och yrkesvägledningen är viktiga resurser
kopplade till lärcentrumen som kan handleda och
stödja individernas utveckling inom både
nyckelkompetenserna och de teman som ingår i
referensramen för livslångt lärande.
De områden inom livslångt lärande som behöver
prioriteras för hela länet utifrån RUS-processen är

Det kan handla om områden som självkunskap, känslor,
attityder och mål
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systematisk kompetensutveckling och lärande i
arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser,
lärande och kunskapsöverföring mellan
generationer, genus och jämställdhet, mångfald och
inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom
formell och icke-formell utbildning och validering.

3.4.7 Sammanfattning
kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
Det traditionella näringslivet med fokus på industri
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på
arbetstillfällen har bidragit till att högre utbildning
inte prioriterats i länet.
Med länets utbildningssystem, där
vuxenutbildningarna i de tretton kommunerna,
anordnare för yrkeshögskoleutbildningar,
Jönköping University och Region Jönköpings län
nära samverkar skapas förutsättningar för att ändra
den bilden och skapa ännu bättre möjligheter för
livslångt lärande och karriärbyten.
För att länets företag ska kunna hävda sig i den
globala konkurrensen behöver länet en högre andel
högutbildade som dessutom väljer att stanna kvar
och arbeta i länet efter avslutade studier. Högre
utbildning är redan - och kommer fortsätta att vara en förutsättning för att säkra
kompetensförsörjningen hos länets företag över tid.
Ett nära samarbete mellan arbetsliv, utbildning och
forskning säkerställer att den kompetens som finns i
länet kan tillvaratas och utvecklas. Det är när
praktiken möter teorin som vi kan skapa livslångt
lärande för länets invånare och samtidigt skapa ett
attraktivt län att arbeta och bo i. Ett nära samarbete
och samverkan möjliggör även att förändringar i
efterfrågan på arbetskraft kan tillmötesgås av
utbildningssystemet.
Sysselsättningsgraden är idag hög och tillsammans
med arbetskraftsbrist inom de flesta näringar
innebär det en utmaning för länet i den
högkonjunktur som råder 2018. Graden av
automatisering och robotisering i länet är relativt
låg jämfört med andra industrilän och i takt med
den strukturomvandling som länets industriföretag
går igenom kommer behovet av högre formell
kompetensnivå i form av högskoleutbildad
arbetskraft att öka.
För att dels möta det stora behov av arbetskraft
inom näringar som idag har arbetskraftbrist som
exempelvis tjänstenäringar och offentliga sektorn
och samtidigt motverka en omfattande arbetslöshet
bland personer med låg formell
utbildningsbakgrund behövs omfattande insatser
göras för att lyfta den formella kompetensnivån i
hela länet. Det behöver göras på kort, medellång

och lång sikt. Insatser behöver startas i nära
samarbete med länets företag, utbildningsarrangörer
och högskolan innan personer riskerar att bli
arbetslösa.
Med den typen av insatser kommer
automatiseringen och robotiseringen att vara
lösningen för andra näringar som har potential att
utvecklas och som saknar arbetskraft idag och
därmed bidra till länets attraktivitet.
För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning,
kompetensutveckling och livslångt lärande
vidareutvecklas. Yrkesutbildningar på gymnasial
och yrkeshögskolenivå har på kort sikt en särskilt
stor betydelse för kompetensförsörjningen i länet
för att säkra den direkta kopplingen till
näringslivets behov av arbetskraft.
Samverkan med Jönköping University har en
strategisk roll för att skapa förutsättningar för
innovation, utveckling och att möta behovet av
kompetens i länet på lång sikt.

3.5 Internationellt samarbete
Behovet av internationellt samarbete har ökat och det är en förutsättning för att klara utmaningarna inom många
områden. Agenda 2030 visar vägen för ansvar och samarbete när det gäller att lösa de stora globala
utmaningarna, inte minst klimatet. Samarbetet med andra är också avgörande för den långsiktiga stabiliteten och
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med
andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd.
Även för länets utveckling, både det offentligas och näringslivet är det viktigt med internationellt samarbete för
att lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya marknader och kompetens. För
att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala förutsättningarna. För länets utveckling är det också av stor betydelse med
direktinvesteringar och en ökande export.

3.5.1 Globalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre
grad inte bara med resten av Sverige, Norden och
Europa – utan med resten av världen. Internationellt
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län
ska kunna möta de utmaningar som samhället står
inför.
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen,
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en
global marknad och länets företag får tillgång till
nya import- och exportmarknader. Globaliseringens
möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende
av hur de kan ta till sig ny information och kunskap
och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster
på marknader som i allt högre grad är globala.

påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig och sina
produkter. Företags värdegrund och ansvarstagande
när det gäller mänskliga rättigheter, produkter och
processers hållbarhet samt arbetsmiljö och
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för
konsumenters val och allmänhetens syn på ett
företag.
Denna utveckling skapar möjligheter men kräver en
stark samordning mellan olika aktörers – inte minst
internationaliserings- och exportfrämjande aktörers
- insatser för att positionera länet och dess företag
på den globala kartan. Förmåga att jobba
värdegrundsbaserat och hållbart med örat mot
marken är en stark konkurrensfördel i det globala
näringslivslandskapet.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga
branscher som i hög grad påverkas av
globaliseringens effekter, exempelvis
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta
med råvaruutvinning ur skogen samt transport. Det
offentliga behöver arbeta tillsammans med
näringslivet för att skapa de bästa förutsättningar
för länets företag i på den globaliserade marknaden.

Globaliseringen påverkar också hur kultur,
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att
aktivt delta i globaliseringen och den internationella
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med
andra människor, med andra platser och med andra
länder. Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla
människor, möjliggöra för företag att expandera,
erbjuda besökare internationellt attraktiva
sevärdheter och ta tillvara internationella kunskaper
och erfarenheter genom utbytesstudenter,
internationell forskning och länets nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för
utländska aktörer och människor. Utländska
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom
Jönköping University och besöksnäringen är några
av de områden som påverkas av den internationella
närvaron. Genom att synas bland annat inom
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot
omvärlden.

Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av
sociala medier sprids uppfattningar, trender och
rörelser snabbt och får omedelbart stor global

Internationalisering är ett begrepp med olika
betydelser beroende på utgångspunkten. Generellt

Internationalisering

innebär internationalisering anpassning till och
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering
att man skapar förutsättningar för samarbete och
förståelse mellan nationerna. Exempel kan en
produkt som är "internationaliserad" användas i
flera kultur- och språkområden.
Inom området ekonomisk geografi görs ofta en
skillnad mellan internationalisering och
globalisering, där globalisering avser en djupare
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan
internationaliseringen snarare avser samarbete
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering
och internationalisering är att globaliseringen
upphäver nationsgränsernas betydelse medan
internationalisering betyder ett samarbete över
nationsgränserna.
Inom företagsekonomi innebär internationalisering i
vilken grad företaget är engagerat i internationella
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda
riktningarna, dels genom en utåtriktad
internationalisering, exempelvis export, men även
en inåtriktad internationalisering, exempelvis
genom import.
För länets utveckling är samtliga sätt att se på
internationalisering och globalisering högaktuella.
Exporten behöver öka liksom utländska
direktinvesteringar och nyetableringar.
För att stödja företagens möjligheter på
exportmarknader behövs en utveckling av relationer
på för länets utveckling lämpliga platser och
regioner. En ständig vidareutveckling av det
exportstödjande systemet är av stor betydelse.
Samtidigt behöver det offentliga arbeta aktivt
tillsammans med företagen för att attrahera utländsk
arbetskraft till länet och för att underlätta deras
etablering i länet.

3.5.2 Internationell samverkan
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region
Kalmar60, Region Kronoberg och Region Blekinge
samt Jönköping University och Linné universitetet
drivs det gemensamma Brysselkontoret som sprider
kunskap från Bryssel om EU:s ramprogram och hur
de kan användas i Sverige.
Region Jönköpings län är även medlem i Assembly
of European Regions (AER) som företräder flertalet
europeiska regioner i EU för att värna om
närhetsprincipen och det demokratiska
självbestämmandet som dessa regioner har.

När RUS:en antas kommer Regionförbundet i Kalmar och
Landstinget i Kalmar län att ha bildat region Kalmar.
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Jönköping University är en viktig del i Jönköpings
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en
stark internationell profil och flertalet utbildningar
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till
en hög grad av internationella studenter som väljer
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den
internationella profilen lockar även utländsk
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings
län måste se detta som en möjlighet att skapa
internationella perspektiv inom fler områden med
Jönköping University som en viktig motor för
utveckling.

Direktinvesteringar och export
Direktinvesteringar och nyetableringar av utländska
företag i länet bidrar med inflöde av kapital och
skapar arbetstillfällen. För att lyckas attrahera
utländska investerare krävs tidigare nämnda
samhandling. Ett trippel helixperspektiv är ofta en
förutsättning för investeringarna varför goda
samarbetsstrukturer behöver utvecklas och
bibehållas över tid med det offentliga, näringslivet
och akademin som samarbetspartners.
Exportmarknaden är central för många av länets
företag och en förutsättning för länets långsiktiga
utveckling är att länets företag erövrar de globala
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras
för att stödja företagens exportambitioner.
Be Global är ett regionalt exportcentrum som driver
arbetet med näringslivets exporter.

3.5.3 Sammanfattning
internationell samverkan
Länets behov av internationellt samarbete har ökat
och det är en förutsättning för att klara
utmaningarna inom många områden. EUsamarbetet och Agenda 2030 visar vägen för ansvar
och samarbete när det gäller att lösa de stora
globala utmaningarna, inte minst klimatet.
Samarbetet med andra är också avgörande för den
långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av
Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs
bäst i gemenskap och samverkan med andra länder.
Sverige ska kunna verka tillsammans med andra
och ge och ta emot stöd.
Direktinvesteringar och export är två viktiga
områden för länets långsiktiga utveckling och
tillväxt. Det är också viktigt med internationellt
samarbete för att lära av andra, dra nytta av
varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya
marknader och kompetens. För att länet ska vara en
del av de globala värdekedjorna krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala förutsättningarna. För

länets utveckling är det också av stor betydelse med
direktinvesteringar och en ökande export.
Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar
både till utvecklingen i länet men också till
utvecklingen i andra länder och därmed stödjer
arbetet med Agenda 2030.

3.6 Sammanfattning
bakgrund, utgångsläge och
utmaningar

tillsammans med Västerbotten efter Östergötland,
Halland och Kronoberg.

Befolkning och yta61

Vid en analys av positionerna ses en intressant
utveckling över de senaste åren för Island. För tio år
sedan brottades landet med stora ekonomiska
utmaningar och landet var helt beroende av
fiskeexporten. Idag återfinns samtliga Islands åtta
regioner på topp 26 i norden och de isländska
regionerna har i snitt förbättrat sin placering med 13
platser sedan bedömningen 2015. Förändringen
förklaras till största delen av en strategisk och
systematisk satsning på ekoturism och bioekonomi,
vilket lett till utveckling och tillväxt i hela landet.

Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige
sett till folkmängd62 (det tolfte största sett till ytan
om 10 437 km²). Länet består av tretton kommuner.
Länet hade 358 102 invånare den 31/3 2018 vilket
gör länet till det elfte mest tätbefolkade länet i
landet med 34,3 invånare per km². Sett till antalet
invånare är Jönköpings län det största och mest
tätbefolkade av de tre Smålandslänen.

Regionens potential
Nordiska ministerrådet gör en sammanställning av
utvecklingen i Norden vart annat år. Den redovisas i
”State of the Nordic region”63. Överlag ser
utvecklingen i Norden bra ut relativt övriga Europa
i 2018 års redovisning.
I sammanställningen redovisas ett ”Regional
potential index” som är en sammanvägning av
ekonomiska, demografiska och
arbetsmarknadsmässiga faktorer. Varje region får
poäng baserade på dessa tre områden och utifrån
den sammanslagna poängsumman rangordnas
nordens regioner. Stockholms län är den region av
de 74 nordiska som går allra bäst och som bedöms
ha störst potential inför framtiden, följt av Oslo-,
Köpenhamns-, Reykjavik- och
Helsingforsregionerna. Bland de svenska
regionerna kommer Västra Götalandsregionen på
andra plats, Uppsala på tredje och Skåne på fjärde
plats64. Jönköping kommer på en delad åttondeplats

Totalt faller Jönköpings län från en 30:onde plats i
mätningen 2015 till en 35:e plats av 74 i den
bedömda potentialen 2018.

En sammanställning över ländernas respektive
regioner visar att Finland har den sämst bedömda
potentialen och att Norge har en fortsatt stark
utveckling även om landet faller tillbaka något
sedan förra mätningen. Danmark har trots sin
relativa geografiska närhet utmaningar att få med
Plats
1-26
27-50
51-74
Snitt plats
Totalt

Sverige
4 (5)
12 (8)
5 (8)
37 (39)
21 reg.

Norge
8 (11)
10 (7)
1 (1)
30 (25)
19 reg.

Danmark
4 (3)
2 (3)
1 (1)
31 (34)
7 reg.

Finland
2 (5)
3 (0)
14 (14)
56 (53)
19 reg.

hela landet i den starka utveckling som präglar
huvudstadsregionen och södra Jylland.
Sverige stärker sin position som land något
samtidig som länens bedömda potential når en
större spridning, medan några regioner blir allt
starkare lyckas landet inte med utmaningen att hela
landet ska präglas av utveckling och tillväxt.

Figur: Fördelningen av platser på rankningen 2018 med
rankingen 2015 inom parantes.
61 Källa SCB

Störst är Stockholms län med 2 308 143 invånare, på andra
plats kommer Västra Götalands län med 1 690 782 invånare, på
tredje Skåne län med 1 344 689 invånare, på fjärde plats kommer
Östergötlands län med 457 496 invånare, på femte plats Uppsala
län med 368 971 invånare. Efter Jönköpings län kommer
Halland på sjunde plats med 324 825 invånare, Örebro län på
åttonde plats med 298 907 invånare, Södermanlands län med
291 341 på nionde plats och Dalarnas län på tionde plats med
286 165 invånare. Källa SCB 20180221.
6262

Se State of the Nordic Region 2018 (2018) Nordiska
ministerrådet
63

Stockholm får i mätningen 758 av 900 möjliga poäng, Västra
Götaland 655, Uppsala 625 och Skåne 538 poäng. Östergötland
är det svenska län som ligger på plats fem med 470 poäng,
Halland plats sex med 465 poäng, Kronoberg plats sju med 435
poäng och Jönköpings län på en delad plats åtta, tillsammans
med Västerbotten med 415 poäng. Därefter kommer Örebro,
Västmanland och Norrbotten på en delad niondeplats med 405

Island
8 (3)
0 (5)
0 (0)
16 (29)
8 reg.

64

poäng.

Figur: Regional potential index 2018. Ju mörkare färg desto
högre potential. Notera att Islands samtliga regioner nu bedöms
ha en mycket starkt potential och att Islands samtliga regioner
ligger på topp 26 av listan.
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4.0 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Förord
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från visionen, de internationella och nationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet fram till 2035.
Den regionala utvecklingsstrategin har
utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla
och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla attraktiva och
konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag och som investerar kapital. De söker en
livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra
boende med bl.a. arbete, service, omsorg och fritid.
I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i en
kommun, jobba i en annan och besöka
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.
För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar
utveckling idag. 2035 ska generations- och
klimatmål i stor utsträckning vara nådda. Den
regionala utvecklingsstrategin ska därför visa vägen
för denna utveckling. För att lyckas är ingen insats
för liten. Styrdokument, som Agenda 2030, pekar
på de arbetsområden som krävs för en hållbar
utveckling och genom den omfattande process som
lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir
det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner
än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en
hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa
att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt
även i framtiden.
Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala
länken i en logisk kedja från internationella och
nationella program och strategier till lokala
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den
andra och där programinnehåll överförs till nästa
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i
gränsöverskridande samarbeten inom och utom
länet och ska samordnas med de nationella målen
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa
2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi
för utveckling och tillväxt.
En ambition har varit att hålla den regionala
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det

En vision som lyfter

verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att
också ge möjlighet för länets kommuner att
utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer
utförligt underlag ”Bakgrund till den Regionala
utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”,
källhänvisningar, definitioner, underlag och
exempel har samlats på http://utveckling.rjl.se.
I det nationella uppdraget definieras fyra
utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin
ska hantera: demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den
regionala utvecklingsstrategin vändas till
möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt
tillväxtarbete: innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda
2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i
strategin tillsammans med länets identifierade
behov av utveckling.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för
att genomföra strategin kommer handlingsplaner
och riktade projektutlysningar att kopplas till
insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med
både Europeiska Unionens och Sveriges nationella
arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.
Återkommande medskick under processen fram till
RUS:en har varit att verkligen våga spetsa målen,
att höja ambitionerna för länet och att se hela länets
potential. I denna Regionala utvecklingsstrategi har
därför Jante fått stå tillbaka och med stor tilltro till
länets fantastiska förutsättningar syftar RUS:en till
att utveckla länet till Sveriges fjärde tillväxtregion
2035.

Globala överenskommelser
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft

Region/län
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner
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Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år
2035.
Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.
Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda
möjligheter till boende, arbete, företagande,
utbildning och utveckling, bra kommunikationer
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.
Visionen och strategin ska leda till att människor
vill söka sig till länet och få dem att stanna.
Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning.
Arbetet med målen ska verka för att utrota
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete
för planeten och dess naturresurser, verkställa
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.
Invånare i Jönköpings län ska känna att de har
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet,
oavsett kön, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla
kommuner i länet skapas attraktivitet.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa. En smart och affärsdriven
miljöutveckling ska därför bidra till att de
traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna
växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan
få fäste och bidra med nya företag och innovationer.
Forskningen och högskolans starka ställning ska
bidra ytterligare med innovationer och ökad
konkurrenskraft till hela länet.
Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att
länet har fungerande kretslopp, en biologisk
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen,
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän”
2050.
Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att
år 2035 är Jönköpings län ett hållbart och attraktivt
län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra.
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1. En hållbar region
Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka,
växa upp, bo, leva, verka och åldras på för alla

2035 är Jönköpings län den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras
på för alla. Detta tillstånd omfattar alla
invånare, oavsett kön, sexuell läggning,
ålder, utbildning, yrke, hälsa,
funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning,
identitet eller inkomstnivå. Målen i
Agenda 2030 har nåtts, den hållbara
utvecklingen inom samhällets alla områden
har lett till att länet är på väg att bli ett

Indikatorer:
Tillväxtverkets BRP+
Hållbarhet över tid:
1.
2.
3.
4.

Naturkapital
Ekonomiskt kapital
Humankapital
Socialt kapital

plus-energi-län att fossila råvaror fasats ut
och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads
målet. Resursanvändningen minskar och vi
har en hållbar konsumtion och produktion.
Länets natur och miljö mår allt bättre.
För att målet ska nås krävs insatser inom
två områden: hållbarhet över tid och de
faktorer som minskar ojämlikheter och
påverkar människors livskvalitet.

Livskvalitet och jämlikhet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet
Miljökvalitet
Inkomst och förmögenhet
Bostad
Hälsa
Sociala relationer
Tillgänglighet till tjänster
Arbete och löner
Balans arbete och fritid
Utbildning och kompetens
Subjektivt välbefinnande
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2. En attraktiv och tillgänglig region
Mål: I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft

Förmågan att attrahera, behålla och
utveckla kompetenser, företag och kapital
är avgörande för att utveckla en attraktiv
och konkurrenskraftig region. Det är
människor som bidrar med kompetens,
som driver företag och som investerar
kapital. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera ett bra boende,
med bland annat arbete, service, god hälsa,
omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar
människor till sig attraherar snart ännu fler.

revolutionerat resande såväl som
transporter, infrastrukturen och
kollektivtrafiken i länet stödjer ett
multimodalt resande, de funktionella
arbetsmarknadsregionerna, länsinvånarnas
resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter
och kultur samt besöksnäringen. Länet har
en robust digital infrastruktur som når alla
och 100 procents mobiltäckning. 2035 är
länets alla strukturer är
tillgänglighetsanpassade så att alla
länsinvånares potential kommer till sin rätt.

2035 har länets hållbara utveckling
tillsammans med satsningen på smarta
tätorter och livsmiljöer, attraktiva och väl
dimensionerade boenden, ett rikt utbud av
kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela
länet utvecklas och är attraktivt att bo och
verka i för alla. Utvecklingen av
stambanan och höghastighetsbanan har

Indikatorer:
12.
13.
14.
15.
16.

Demografi
Nettoflyttning
Arbetskraftsrörlighet
Segregation
Boendeformer och
bostadsbyggnation
17. Kulturbredd
18. Uppkopplade hushåll och
företag
19. Uppkopplade företag och
hushåll med digitala
tjänster

För att nå målet krävs insatser inom
området attraktivitet och inom området
tillgänglighet, fysisk såväl som digital.

1.

Andel digitalt uppkopplade hållplatser med
realtidsinformation
2. Marknadsandelen för kollektivtrafiken
3. Närhet till kollektivtrafik inom 1 km, 3 km, 5
km
4. Närhet mellan hem och arbetsplats 3 km, 5 km
5. Strategiska mätningar av antalet cyklister.
6. Årsdygnstrafik och vägstandard i strategiska
stråk
7. Antal digitala välfärdstjänster till enskilda
individer
8. Utbud av fritidsaktiviteter
9. Besökande i länet
10. Km småskalig infrastruktur för besöksnäringen
11. HBTQ-certifiering
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3. En smart region
Mål: Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen i Sverige 2035

2035 har länet utvecklats till ett smart
internationellt innovationscentrum för
prototyp- och produktionsutveckling och
för förädling av bioråvara. Länet ger ett
nettobidrag till landets självförsörjning av
livsmedel. Länets strategiska läge har
befäst länets position som logistik- och ehandelscentrum i Skandinavien.
Digitaliseringen jämte tjänstenäringarnas
starka utveckling har skapat förutsättningar
för offentliga tjänster i världsklass och en

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunskapsnivå i
produktionen
Bioekonomiutveckling
Affärsdriven
miljöutveckling
Kunskapsintensiva
företagstjänster
Branschbredd
Forskningsmedel som
används/söks i länet.

besöksnäring med internationell lyskraft.
Länet ses som en förebild inom
arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och
jämlikhet för alla, samt har ett näringsliv
som aktivt bidrar till miljöutvecklingen.
2035 är Jönköpings län den fjärde
tillväxtregionen i Sverige.
För att lyckas med målet krävs insatser
inom både innovation, företagande och
offentlig sektor.

7. Mäta effekten av affärsutvecklingscheckar
med olika intervall 1, 3, 5 och 7 år efter avslutat
checkprojekt.
8. Likvärdiga förutsättningar för företagande
9. Innovationsgrad i länet
10. Tillväxt i innovation
11. Ökning av nystartade företag
12. Arbetsmiljö
13. Samverkansgraden i projekt
14. Integration av målen i Agenda 2030 i
projekt
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4. En kompetent region
Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet

2035 erbjuder länet landets mest
spännande arbetstillfällen och lockar därför
internationell spetskompetens till länet.
Strukturerna för utbildning och
kompetensutveckling stödjer näringslivets
utveckling varför alla invånarnas potential
förverkligas och kompetens tas tillvara,
sysselsättningen är hög och matchningen
säkerställs genom det livslånga lärandet.

arbetsmarknaden, att matchningen mellan
näringslivets behov och arbetskraftens
kompetens är god, att strukturer för
livslångt lärande möjliggör en kontinuerlig
utveckling för varje invånare både när det
gäller kompetens och personlig utveckling
samt att allt större resurser läggs på
forskning.

För att nå målet krävs insatser för att alla
människors potential ska tas tillvara på

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utbildningsnivå
Könssegregering i
utbildning
Könssegregering på
arbetsmarknaden
Sysselsättning
Livslånga lärandet
Antal studerande inom
YH

7.

Högskoleplatser

8.

Yrkesvuxplatser

9. Företagens kompetensbehov på kort,
medellång och lång sikt
10. Rekryteringsbehov
11. Matchning
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5. En global region
Mål: Ett internationellt konkurrenskraftigt län

2035 bidrar länets internationalisering och
globala prägel till landets utveckling. Det
goda klimatet för nyetableringar och
direktinvesteringar bidrar till länets status
som tillväxtmarknad. Länets näringsliv är
en självklar länk i de globala
värdekedjorna och länet är en del av den
arbetsmarknadsregion som sträcker sig till
norra Tyskland. Länet är pådrivande i

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andel som röstat i Europarlamentsvalet
Antal skolbesök inom länet med EUundervisning
Vad länet tycker om EU
Antal utländska direktinvesteringar
Andel företag som exporterar
Antal internationella noder för
internationaliseringsfrämjande
Antal uppdrag till Brysselkontoret

utvecklingen av EU och bidrar aktivt till att
stödja andra länders utveckling i riktning
mot en allt mer hållbar värld.
För att länet ska nå målet krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala
förutsättningarna.
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Handlingsplan
Efter remissperioden och inför beslut av den regionala utvecklingsstrategin tas handlingsplaner fram för
strategins genomförande. I samma process definieras utgångsläge och målvärde för strategins indikatorer.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för att
genomföra strategin kommer riktade projektutlysningar att kopplas till insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i
linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.
När beslut om den regionala utvecklingsstrategin tas finns således även dess handlingsplaner och indikatorer på
plats. En uppföljning görs årligen där länets utveckling följs upp och analyseras på dels regional och dels på
kommunal nivå för att säkerställa att målen i den regionala utvecklingsstrategin nås. Resultatet redovisas på en
årlig konferens för attraktionskraft.
En genomgång och eventuell revidering av målen kommer att göras varje mandatperiod för att säkerställa att
målen och indikatorerna fortsatt är aktuella.
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BILAGA 1
Befolkningsutvecklingen i Sverige drivs av en stark urbanisering och några kommuner/regioner drar ifrån
övriga när det gäller befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har stärkt sina positioner och Uppsala
är därefter den kommun vars utveckling varit starkast och kommunen har nu etablerat sig som landets
fjärde största.

Befolkningsutveckling
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B4
C7
C8
C7
B4
B3
B4
B5
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B5
C8
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137 481
7 328
31 178
11 496
18 894
13 840
27 415
34 206

50,5
51,1
50,2
51,2
51,9
50,8
50,0
50,2
51,0
51,4
50,4
50,6
51,1
50,5

21,7
21,5
20,3
22,2
22,3
28,0
21,1
22,5
22,2
22,4
20,8
23,1
21,2
21,2

Källa SCB (Kommunala jämförelser 2018-02-21)

57,7
56,8
55,4
57,6
57,8
54,6
59,9
54,1
56,7
54,3
54,9
56,9
55,5
57,9

20,6
21,8
24,2
20,2
20,0
17,4
19,0
23,3
21,1
23,4
24,4
20,0
23,4
20,9

utrikes
födda
utländska
medborgar
e
Medelålder

33,2 9,7

24,1

18,5

37,0
39,2
36,6
37,7
39,5
40,8
35,6
38,8
36,4
39,6
36,3
39,4
37,3
38,0

22,2
14,8
17,5
29,9
32,8
9,3
22,8
13,0
22,7
22,6
17,7
21,0
18,5
25,7

17,1
12,3
15,0
22,7
25,1
7,6
16,9
10,8
18,2
18,8
14,6
16,1
15,1
19,2

gifta

65- år

18-64 år

0-17 år

män

kvinnor
49,5
48,9
49,8
48,8
48,1
49,2
50,0
49,8
49,0
48,6
49,6
49,4
48,9
49,5

21 59,2 19,8

med
utländsk
bakgrund

Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

10 120
242 49,8 50,2

skilda

Hela riket
JKPG
län
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö

Folkmäng
d

Kommungrupp

BILAGA2
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BILAGA 3

BRP+ Jönköpings län

Livskvalitet här och nu

I figuren nedan visas hur länet presterar inom respektive temaområde inom livskvalitet här och nu (varje
stapel/område avser ett tema). Indexvärdena har beräknats om så att länets värden för varje tema relateras till
riket – den streckade linjen i figuren avser snittet för riket (=100) för varje tema inom livskvalitet. Skalan i
figuren går mellan 0-200, där värdet 200 (den prickade linjen längst ut) innebär ett indexvärde dubbelt så högt
som rikets. Det saknas data för två temaområden, vilka är Tema 8 Balans arbete-fritid samt Tema 12 Individuellt
välbefinnande.
Figuren visar exempelvis att länet överlag presterar bättre jämfört med riket för temaområdet Bostad medan länet
presterar relativt sämre inom temat Utbildning och kompetens.
FIGUR 1 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET PER TEMA (STERCKAD LINJE AVSER RIKET). STAPLAR
ÖVER (UNDER) STRECKAD LINJE INNEBÄR BÄTTRE (SÄMRE) LIVSKVALITET JÄMFÖRT MED RIKET.
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Hållbarhet över tid

Figuren nedan visar länets negativa och positiva påverkan på hållbarheten över tid uppdelat på
de fyra olika framtidskapitalen. Även rikets värden finns med som jämförelse.
Överlag presterar länet bättre än riket för det sociala kapitalet, medan påverkan på
naturkapitalet är sämre.
FIGUR 2 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET UPPDELAT PÅ NEGATIV OCH POSITIV PÅVERKAN PÅ
FRAMTIDSKAPITALEN.

Kommunresultat uppdelat på teman för livskvalitet

Temaområde 1 inom livskvalitet avser Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet.
Inom temat finns två aspekter: Demokratiskt delaktighet och Engagemang i samhället. Totalt är
det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 2 inom livskvalitet avser Trygghet och säkerhet. Inom temat finns två aspekter med
data på: Olycks- och skaderisk och Utsatthet för brott (data saknas för aspekten Samhälls-och
naturkatastrofer). Totalt är det fyra indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de
lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt
SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 3 inom livskvalitet avser Miljökvalitet. Inom temat finns en aspekt med data på,
vilket är Luft (data saknas för aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö). Det är en indikator
som ingår i temaområdet (Emissioner PM2., ton totalt). Höga indexvärden motsvarar låga
utsläppsnivåer. Länets värden avser ett genomsnitt av de ingående kommunerna. I figuren
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 4 inom livskvalitet avser Tillgänglighet till tjänster. Inom temat finns två aspekter:
Närhet till tjänster/service och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt är det fyra
indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.

Temaområde 5 inom livskvalitet avser Inkomst och förmögenhet. Inom temat finns en aspekt,
vilket är Levnadsstandard. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 6 inom livskvalitet avser Arbete och löner. Inom temat finns fyra aspekter:
Integration, Löneklyftor, Matchning och Tillgång till arbete. Totalt är det fyra indikatorer som
ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 7 inom livskvalitet avser Bostad. Inom temat finns en aspekt, vilket avser
Trångboddhet. Det finns en indikator som ingår i temaområdet (Genomsnittlig bostadsyta per
person i hyresrätt). Höga värden avser lägre trångboddhet. I figuren nedan visas kommunernas
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 9 inom livskvalitet avser Hälsa. Inom temat finns två aspekter: Allmänt hälsoläge
och Sjukdomar. Totalt är det sex indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 10 inom livskvalitet avser Utbildning och kompetens. Inom temat finns en aspekt
med data på, vilket är Formell utbildning (data saknas för aspekten Kompetens). Det är en
indikator som ingår i temaområdet (Högskoleutbildning). I figuren nedan visas kommunernas
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 11 inom livskvalitet avser Sociala relationer. Inom temat finns en aspekt, vilket är
Utanförskap. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Kommunresultat uppdelat på framtidskapital

Indexet för hållbarheten över tid är uppdelat i fyra framtidskapital, vilka är Naturkapital,
Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. De fyra framtidskapitalen är uppdelad i
positiv och negativ påverkan på framtidskapitalet. Totalt sett ingår det således 8 teman inom
indexet för hållbarheten över tid.
Inom den positiva påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter, vilka är Resursproduktivitet
(där det för närvarande enbart finns ett värde för riket), Återbruk och Skyddade naturresurser.
Totalt är det fyra indikatorer som ingår i positiv påverkan på naturkapitalet. I figuren nedan
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter med värden, vilka är Påverkan på
det levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på marken (indikatorer saknas för den
fjärde aspekten Påverkan på vatten). Totalt är det 8 indikatorer som ingår i negativ påverkan på
naturkapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet
och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns fyra aspekter, vilka är
Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska tillgångar och
Investeringar i miljö. Totalt är det sju indikatorer som ingår i den positiva påverkan på det
ekonomiska kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den
negativa påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns två aspekter, vilka är Värdeförstörelse och
Skuldbörda. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det ekonomiska
kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Investeringar i hälsa
och Investeringar i kunskap. Totalt är det 8 indikatorer som ingår i den positiva påverkan på
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den negativa påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Förlorad kunskap och
kompetens och Hälsorisker. Totalt är det sex indikatorer som ingår i den negativa påverkan på
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den positiva påverkan på det Sociala kapitalet finns två aspekter, vilka är Möten och
medkänsla och Samhällsförtroende. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den positiva
påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det sociala kapitalet finns två aspekter med värden för, vilka är
Korruption och avtalsbrott och Kränkning (data saknas för aspekten Segregation). Totalt är det
fyra indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Relativa styrkor och svagheter

I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Livskvalitet här och nu
som länet rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska
betraktas som länets inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra
länen. Sorteringen i tabellen är fallande, vilket innebär att den högsta
rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta rankingen längst ner i
tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka
indikatorer som ingår inom varje aspekt.
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BILAGA 4
Utsläpp av koldioxid per person 1998/1999.

Källa: Naturvårdsverket

Total energitillförsel per energivara i Sverige 1970-2016
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Källa: Energimyndigheten

Källa: Länsstyrelsen
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Källa: Länsstyrelsen

2018-09-18
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2018-08-07—09-18 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

RJL 2018/31

RJL 2018/31

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-09-25
(augusti och september)

Ärendetyp
RS 4.1.14
RS 4.1.3
RS 4.1.3
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.3.1
RS 4.2.2
RS 4.3.3
RS 4.2.2
RS 4.5.6
RS 4.5.2
RS 4.5.3
RS 4.4.1
RS 4.4.1

Ärenderubrik
Rättegångsfullmakt
Överlämnande av överklagan
Anståndsbegäran till Förvaltningsrätten
Förordnande av tf verksamhetschef inom Kirurgisk
vård
Förordnande av verksamhetschef inom röntgen
Förordnande av verksamhetschef inom
Vårdcentralerna Bra Liv
Förordnande av tf verksamhetschef inom
psykiatriska kliniken Värnamo
Avskrivning av fordran
Förordnande av tf verksamhetschef inom
akutkliniken, Jönköping
Mottagande av gåva
Förordnande av tf verksamhetschef vid kirurgiska
kliniken
Kontrakt mellan Regionfastigheter och ALT Hiss
AB
Beslut om ombyggnation för tillfälliga lokaler för
decentraliserad läkarutbildning
Plankostnadsavtal för Sjukstugan 4 Gislaved
Fullmakt för samverkansupphandling med
Landstinget i Kalmar län
Avtal och förlängningar för juli och augusti

Diarienummer
RJL 2018/1619
RJL 2018/1936
RJL 2018/1393
RJL 2018/274

Beslutsdatum
2018-08-07
2018-08-07
2018-08-09
2018-08-17

Beslutsdelegat
Sofia Sund
Sofia Sund
Sofia Sund
Kjell Ivarsson

RJL 2017/3233
RJL 2018/702

2018-08-31
2018-08-22

Micael Edblom
Charlotta Larsdotter

RJL 2017/3233

2018-08-23

Micael Edblom

RJL 2016/2571
RJL 2018/25

2018-08-07
2018-08-06

RJL 2018/2111
RJL 2018/273

2018-08-17
2018-08-17

Jane Ydman
Håkan Stridsberg, tf sjukvårdsdirektör
Jane Ydman
Kjell Ivarsson

RJL 2018/1079

2018-08-31

Arne Andersen

RJL 2018/1817

2018-08-31

Arne Andersen

RJL 2018/2050
RJL 2017/3231

2018-08-31
2018-08-31

Arne Andersen
Arne Andersen

Se bilagor

2018-08-31

Arne Andersen

RJL 2018/31

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-09-25
(för september)

Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.1.2
RS 4.1.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom
område Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom
område Medicinsk vård
Rätt att teckna Region Jönköpings läns firma
avseende projekt Sammanbrott i HVB-vården
Rätt att teckna Region Jönköpings läns firma
avseende projekt Brukarstyrda brukarrevisioner
– till vilken nytta

Diarienummer
RJL 2017/3233

Beslutsdatum
2019-08-29

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr

RJL 2018/25

2019-09-11

Agneta Jansmyr

2018-09-17

Agneta Jansmyr

2018-09-17

Agneta Jansmyr

