KALLELSE

1(2)

Regionstyrelsen
Tid:

2019-12-17, kl 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

Informationsärenden och aktuellt
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Aktuell information

4

Aktuellt från delegationerna

5

Månadsrapport

6

Besök av regionrevisionen - kl 11.00

7

för regionstyrelsen - Information, kl13.00-13.30

8
9
10
11

service - 13.30-14.00
kl14.00-14.20
Anmälan av informationshandlingar Regionstyrelsen
Anmälan av vidaredelegationsbeslut Regionstyrelsen

3
4-6

Beslutsärenden för regionfullmäktige
12

Motion - Inför organiserad PSA testning

7 - 22

13

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

23 - 41

14
15

42 - 61
62 - 91

Beslutsärenden för regionstyrelsen
16

92 - 126

18

Tilläggsavtal Gränna vårdcentral och Gränna
Folktandvård
Budget och verksamhetsplan 2020 för
regionstyrelsen
RUS handlingsplaner 2020-2024

19

Enhetlig arkivorganisation för Region

332 - 361

17

127 - 235
236 - 331

KALLELSE

2(2)

Regionstyrelsen
Tid:

2019-12-17, kl 11:00
Jönköpings län

20
21

Ombud till extra stämma i RJL Älghunden 4
AB
Förslag om hantering av initiativärenden

Kallade
Ordinarie ledamöter
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)
Tjänstemän
Jane Ydman, tf regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Christina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

362 - 364
365 - 373

För kännedom
Ersättare
Håkan Sandgren (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Emilie Walfridsson (C)
Carina Stende (S)
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L)
Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Elisabeth Englund (KD)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)
Magnus Bodenäs (BA)

RJL 2019/239

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2019-12-17
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2019-11-19
AB Transitio 2019-10-24

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden

Ärendelista 2019-09-18-12-10

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKR

Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utveckling – II 4
Ändring av regleringsbrev för budetåret 2019 avseende Riksarkivet – 3
Premie för TGL-KL 2020
Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID,
Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner SoL år 2020
Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLOKL) och ändrad turordningsbestämmelser i Allmänna Bestämmelser
Principöverenskommelse – Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i
Allmänna bestämmelse mm
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar
mm för år 2020

RJL 2019/240

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-12-17
Ärendetyp
RS 4.2.2

RS 4.2.2
RS 4.5.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf
verksamhetsområdesdirektör/sjukvårddirektör
inom verksamhetsområde psykiatri,
rehabilitering och diagnostik
Visstidsanställning av direktör för
Verksamhetsstöd och service
Dragning av fiber till Tenhults
Naturbruksgymnasium

Diarienummer
RJL 2018/3439

RJL 2019/1615

Beslutsdatum
2019-11-26

Beslutsdelegat
Jane Ydman

2019-11-04

Jane Ydman

2019-11-25

Jane Ydman

2019-12-10
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2019-11-18—12-10 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Jane Ydman
Tf regiondirektör

RJL 2019/240

RJL 2019/240

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-12-17
Ärendetyp

Ärenderubrik

Diarienummer

Beslutsdatum

Beslutsdelegat

RS 4.2.2

RJL 2019/14

2019-11-25

Agneta Ståhl

RJL 2019/264

2019-11-27

Charlotta Larsdotter

RS 4.4.1

Förordnande av tf verksamhetschef för barn- och
ungdomsenheten, Region Jönköpings län
Förordnande av verksamhetschef Vårdcentralerna
Bra liv
Anmälningsärenden Inköp

2019-11-28

Arne Andersen

RS

Slutredovisning område inköp

Avtal och
förlängningar
november 2019
RJL 2017/2516

2019-11-28

Arne Andersen

RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2

Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal

RJL 2019/1175

2019-12-06
2019-11-19
2019-11-19
2019-11-19
2019-11-19
2019-11-18
2019-11-15
2019-11-15

Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén
Johan Kildén

RS 4.2.2

RJL 2019/1972
RJL 2019/1611

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§191

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen, med motiveringen att Region Jönköpings
län i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på
gång med organiserad screening. Det exakta upplägget är
inte klart, men det framgår i arbetet som görs att inte alla
män ska erbjudas organiserad screening.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
Jönköpings län att följande tillägg görs i beslutssatsen:
med motiveringen att Region Jönköpings län i samverkan med
Sydöstra sjukvårdsregionen är på gång med organiserad
screening. Det exakta upplägget är inte klart, men det framgår i
arbetet som görs att inte alla män ska erbjudas organiserad
screening.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

MOTIONSSVAR
2019-11-08
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RJL 2019/479

Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför organiserad PSA
testning
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike,
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför
organiserad PSA testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att
göra ett test.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information.
Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer
samt minska överdiagnostik och överbehandling.
Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo).

Beslutsunderlag




Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21

MOTIONSSVAR
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RJL 2019/479








Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Inför organiserad PSA testning

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§127

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21
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RJL 2019/479

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Inför organiserad PSA
testning
Inledning
Med anledning av motion från Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson,
Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och
sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs
förslag till beslut.

Information i ärendet
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike,
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför
organiserad PSA testning att:


Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att
göra ett test.

I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information.
Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer
samt minska överdiagnostik och överbehandling.
Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo).

MOTIONSUNDERLAG
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RJL 2019/479

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145173
Tid:

2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§158

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information om pågående arbete inom Sydöstra
sjukvårdsregionen kring PSA testning ges av hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Jimmy Ekström (L)

Elisabeth Töre (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§102

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport samt delårsrapport per augusti
Chefscontroller informerar om att månadsrapporten för
september beräknas vara klar att presentera på
nämndsammanträdet.



Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018.
Chefscontroller presenterar upplägg för
informationsärendet inför nämndsammanträdet.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§192

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

MOTIONSSVAR
2019-11-08

1(3)

RJL 2019/998

Regionfullmäktige

Motionssvar - Region Jönköpings län
behöver ett Traumacenter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver
ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser.
Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser:
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.
Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum
• Extracorporeal membranoxygenering
• Gynekologi
• Barnkirurgi
• Pediatric Emergency
• Transportservice
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och
bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare
• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi
• Akut neurologi
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•

Neurokirurgi

En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara
Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från
kliniktillhörighet.
Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till
beställaren/RSL.
Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad
gällande roller, funktion och uppdrag.
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga
traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med
rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är
fastställt
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården.
Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig händelse
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.
PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.
En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna
tillgodose behovet ganska bra.
På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade

MOTIONSSVAR

3(3)

RJL 2019/998

i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och
psykologisk första hjälpen.
Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i
traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval.
Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.
Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR.

Beslutsunderlag









Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§128

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och
gynekologi.
2. Föreslår nämnden avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och gynekologi.
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Region Jönköpings län
behöver ett Traumacenter
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver
ett Traumacenter att:


Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov.

I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser.
Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser:
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.
Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum
• Extracorporeal membranoxygenering
• Pediatric Emergency
• Transportservice
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och
bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare
• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi
• Akut neurologi.
En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara
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Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från
kliniktillhörighet.
Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till
beställaren/RSL.
Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad
gällande roller, funktion och uppdrag.
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga
traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med
rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är
fastställt
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården.
Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig
händelse
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.
PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.
En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna
tillgodose behovet ganska bra.
På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade
i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och
psykologisk första hjälpen.
Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i
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traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval.
Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.
Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117144
Tid:

2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§134

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information om pågående arbete om traumasystem inom Sydöstra
sjukvårdsregionen ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Linda Gerdin (BA)
Anita Winberg (SD)
§§ 117-124 samt 126-144 §§ 117-144

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88

Informationsärenden till nämnden


Kirurgisk vård – ekonomi i balans
Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk
vård



Månadsrapport



Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef
regionledningskontoret ekonomi



Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för
att arbeta fram ett underlag.



Framtidens hälso- och sjukvård



Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barnoch ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik



Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom
vårdval i Jönköpings län 2020



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999



Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§58

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner



Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa.
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett
flertal andra regioner görs nationellt. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till
kommande presidiesammanträde.



Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälsooch sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionledningskontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i
september.



Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans.
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15
- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till
de administrativa delarna
En återkoppling om hur arbetet går lämnas på
presidiesammanträdet den 3 september.


Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av
bemanningsföretag samt svarar på frågor.



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid:

2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna,
dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård.
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§193

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Innebörden i konceptet med
äldremottagning på vårdcentral ryms dock inom och ligger
väl i linje med uppdraget i budget och verksamhetsplan för
2020 samt i regelboken för vårdval i primärvård.
Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
vårdcentralerna
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg görs i beslutssatsen:
Innebörden i konceptet med äldremottagning på vårdcentral ryms
dock inom och ligger väl i linje med uppdraget i budget och
verksamhetsplan för 2020 samt i regelboken för vårdval i
primärvård. Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen, med föreslaget tillägg.
Votering begärs där presidiets förslag med tillägg (JA) ställs mot
Elisabeth Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M), Gunnel Svensson (M), Anita Winberg
(SD), Erik Wågman (S), Eva Eliasson (S), Pernilla Mårtensson
(KD), Peter Iveroth (KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin
(BA), Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M), Martin
Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S)
NEJ röstar följande ledamot:
Elisabeth Töre (V)
Avstår från att rösta gör följande ledamot:
Sibylla Jämting (MP)
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 13 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifallit
presidiets förslag att föreslå regionfullmäktige avslå motionen,
med tillägg. 1 ledamot avstod från att rösta.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalioe Bijelic Eriksson

Lisbeth Andersson (M)
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande
dokument förbereds.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.
I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet –
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.
Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov.
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt.
Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och
läkemedelsgenomgångar i hemmet.
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Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat
behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälsooch sjukvård särskilt tillgodoses”
Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.
Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja
invånargruppen äldre.
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:
• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00
• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov.
Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer
Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang.
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.
Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i
nätverksträffar för vårdsamordnare.

MOTIONSSVAR

3(4)

RJL 2019/999

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller
boendeform.
Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett
ålder, diagnos eller boendeform
Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas
behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med
kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att
säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren.

Beslutsunderlag









Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§129

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:


Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län



Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande
dokument förbereds.

Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.
I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet –
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.
Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov.
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt.
Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och
läkemedelsgenomgångar i hemmet.
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Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat
behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälsooch sjukvård särskilt tillgodoses”
Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.
Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja
invånargruppen äldre.
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:
• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00
• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov.
Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer
Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang.
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.
Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i
nätverksträffar för vårdsamordnare.
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som
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behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller
boendeform.
Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett
ålder, diagnos eller boendeform
Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas
behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med
kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att
säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117144
Tid:

2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§135

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information om regelboken för primärvård inom vårdval i
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Linda Gerdin (BA)
Anita Winberg (SD)
§§ 117-124 samt 126-144 §§ 117-144

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88

Informationsärenden till nämnden


Kirurgisk vård – ekonomi i balans
Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk
vård



Månadsrapport



Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef
regionledningskontoret ekonomi



Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för
att arbeta fram ett underlag.



Framtidens hälso- och sjukvård



Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barnoch ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik



Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom
vårdval i Jönköpings län 2020



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999



Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§58

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner



Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa.
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett
flertal andra regioner görs nationellt. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till
kommande presidiesammanträde.



Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälsooch sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionledningskontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i
september.



Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans.
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15
- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till
de administrativa delarna
En återkoppling om hur arbetet går lämnas på
presidiesammanträdet den 3 september.


Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av
bemanningsföretag samt svarar på frågor.



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid:

2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna,
dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård.
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§163

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Att motionen anses vara besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen. Vid nämndsammanträdet 2019-06-25
återremitterades ärendet till länsrådet för funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-0912
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Jeanette Söderström (S) Tommy Bengtsson (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 140-158
Tid:

2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§155

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Att motionen anses vara besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Vid nämndsammanträdet 2019-06-25 återremitterades ärendet till
länsrådet för funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-0912
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 140-158
Tid:

2019-11-07 kl.08.30-10.45
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2019-09-12 kl. 13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Hanna Forsén, FR
Mona Joelsson, DHR ersätt
Britt Johansson, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Annica Nordqvist, RJL, ersätt
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Anders Johansson § 31
Viktor Karlsson § 31
§ 27

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 29

Val av justerare
Hanna Forsén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 30

Studiebesök linjebuss
JLT har ställt upp en linjebuss som nyligen upphandlats vid Regionens
Hus. Frank Edberg från Länstrafiken tillsammans med busschaufför ger
en kort beskrivning av bussens funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Därefter följer en diskussion om bra och mindre bra funktioner i de nya
bussarna. LFF bereds möjlighet att lämna synpunkter inför nästa
avtalsperiod.
Följande synpunkter avser bussens utformning
 Dörrar är bredare än tidigare vilket medför svårigheter för
personer som sitter i manuell rullstol att komma upp på bussen






(utan att använda ramp) då stödhandtagen är placerade för långt
ifrån varandra.
Det bör finnas en bättre lösning på ramp både gällande lutning
men även hantering (liknande tåg-ramp)
Skydd vid rullstolsplats måste vara användbar för personer i
rullstol (lätt att fälla ut och inte för tung)
Stop-knappar ska ha rätt information på punktskrift (text ska
matcha symbol)
Anrop ska fungera både inne i buss men också utanför för att
säkerställa att person kommer på rätt buss.

Följande avser generell tillgänglighet:
 Ur ett helhetsperspektiv bör Regionen samverka med
kommunerna vid utformande av hållplatser.
 Ekonomiska förutsättningar så att kontinuerlig och återkommande
utbildning genomförs för chaufförer, både vad tillgänglighet
innebär men även i bemötande. Utbildningen bör innehålla
praktiska moment, gärna i samverkan med
funktionshinderrörelsen som bidrar med egen erfarenhet.
 Kan kollektivtrafiken bli tillgänglig även för doft- och elöverkänsliga
personer?
Följande avser synpunkter inför nästa upphandling:
 Kravspecifikationer måste ta hänsyn till krav på tillgänglighet
utifrån behov, inte enbart styras av vad som finns på marknaden.
 JLT bör efterfråga expertkunskap av funktionshinderrörelsen för
att säkerställa tillgänglighet men framför allt användbarhet inför
nya upphandlingar.
§ 31

Hur arbetar Region Jönköpings län med nya webb-direktivet?
Anders Johansson och Viktor Karlsson från Kommunikationsavdelningen
informerar om nya webbdirektivet, en lag som avser att öka den digitala
tillgängligheten. Direktivet riktar sig i första hand till offentlig verksamhet
som landsting, kommuner och myndigheter och träder i kraft under 2019.
Syftet är att säkerställa att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta,
hantera, begripa och de ska även vara robusta. Region Jönköpings län
arbetar utifrån webb-standard WCAG 2.1 (AA nivå enligt DIGG,
myndigheten för digital förvaltning). På regionens hemsida kommer
information att finnas samt länk till DIGG. Regionen kommer även att ge
användare möjlighet att påtala brister och utveckla testmetodiken.
LFF ger medskicket att Kommunikationsavdelningen bör använda bildstöd i olika kommunikationssammanhang. Bild-stöd kan vara ett
komplement som gynnar flera målgrupper. I ett inkluderande samhälle
ska det finnas möjlighet att använda olika sätt för tillgodose information.
Bild-stöd och text bör komplettera varandra.

§ 32

LFF-ärenden:

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta (RJL 2019/250)
Funktionshinderrörelsen informerar om befintlig buss från Nilsbuss som
snart kommer att tas ur drift. Nilsbuss re-investerar inte men annan privat
aktör (Reinholds buss) har beslutat införskaffa tillgänglig buss under
2020 (april). Representanterna i LFF anser inte att det finns behov av en
ytterligare buss.
Beslut: LFF anser inte att det i dagsläget finns behov av en ytterligare
buss. LFF föreslår däremot regionen att utreda möjligheten att
subventionera de hyrkostnader som föreningar har i samband med
utflykter när denna typ av buss är nödvändig att hyra in.
Petition angående busstaxor för personer med
funktionsnedsättning
Delges LFF för kännedom
Reglemente för LFF
Regionstyrelsen har fastslagit reglemente för LFF som gäller från januari
2019. Reglementet finns publicerat och kan läsas på Regionens
hemsida.
Lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning
Länsföreningen för diabetes har lyft frågan på vilket sätt politiker och
tjänstemän kan möjliggöra att sjukvårdspersonal medverkar på läger och
andra sammankomster som kräver utbildad personal. Tidigare har detta
varit möjligt och insatserna har avlönats. Tänkbar orsak kan vara
ändrade krav på dokumentation. Frågan har skickats vidare till hälsooch sjukvårdsdirektören. Avvaktar svar.
§ 33

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt Jönköpings län:
Funktionsrätt, FR, har tillfrågats av Jönköpings kommun att inventera
den fysiska tillgängligheten av nio naturområden.
Det finns brister i ledsagarservice länsövergripande. Samarbete har
påbörjats med Folkhögskola som har assistansutbildning. Bland annat
diskuteras möjligheten att tillhandahålla personer, i behov av ledsagare, i
de praktiska momenten av utbildningen.
En ansökan har lämnats till Allmänna arvsfonden som avser det digitala
utanförskapet.
Nämnd för Folkhälsa sjukvård
Budgetarbetet är igång. Några av punkterna:
 Satsningar på personer med stora vårdbehov eller kroniska
sjukdomar
 Systematisera det preventiva folkhälsoarbetet med syfte att
utjämna skillnader i hälsa.
 Utveckla Lärcafé att omfatta hela länet











Utveckla och implementera patientkontrakt (SIP) på vårdcentraler
i länet
Utveckla den nära vården för att möta multisjuka och äldres behov
Standardiserade vårdförlopp (SVF-metodik) finns inom
cancervården. Fler diagnoser ska omfattas i fortsatt arbete.
Öka samarbete med kommunerna i länet avseende palliativa
vårdhem
Under 2020 skapa en mottagning för uppföljning av sena
komplikationer till följd av en cancersjukdom som barn.
screening av tjock- och ändtarmscancer
Metoden ”alternativ till våld” (ATV) har testats under två år med
positivt resultat. Med hjälp av statliga medel ska projektet utvidgas
till att omfatta hela länet.
Underlätta övergången från barn till vuxenhabilitering
Vaccination av papillom till pojkar

Nämnd för ANA:
Förslag finns att bilda ett kulturutskott som behandlar kulturfrågor. Drift
av Spira diskuteras. Ska regionen eller annan entreprenör driva?
Nämnd för TIM:
Budgetfrågor som berör färdtjänst och riksfärdtjänst diskuteras, bland
annat sjukresor och utnyttjandet av behandlingsresor. Nytt regelverk ska
tas fram (revideras). Regelverket finns publicerat och kan läsas på
hemsida
http://www.jlt.se/resande/?moduleid=28
§ 34

Övrigt
Frågor:
1) Varför kan inte Regionen registrera numret som man ringer ifrån när
man kontaktar vården/mottagningen? Det skulle underlätta för personer
med funktionsnedsättningar.
Maria har kontaktat tele-Q ansvarig med följande svar: När man ringer in
till teleQ har de allra flesta mottagningar funktionen där numret som man
ringer ifrån registreras. Om man inte knappar in något nummer är det
detta nummer som visas. Det fungerar inte när man ringer från en växel.
Möjligheten finns alltid att knappa in nummer för att inte
uppringningsnummer ska visas.
2) Varför kan man inte se patientens läkemedelslista i journalen på ”1177
- mina vårdkontakter”?
Sekreterare får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar vid
nästa sammanträde
3) Fler och fler mottagningar tar bort receptioner och väljer att ersätta
dessa med incheckningsautomat vid vårdbesök. SRF ställer sig frågan

hur detta ska fungera för personer med nedsatt syn eller helt blinda?
Sekreteraren får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar
vid nästa sammanträde

§ 35

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 21
november 2019.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Hanna Forsén

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 98-109
Tid:

2019-06-25 kl.09.00-11.55

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§106

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden beslutar
 Att ärendet återremitteras så att länsrådet för
funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i frågan.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att
länsrådet för funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 98-109
Tid:

2019-06-25 kl.09.00-11.55
frågan.
Förslaget bifalls av Arnold Carlzon (KD) Etelka Huber (MP) och
Tommy Bengtsson (V).
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till att motionen ska anses vara
besvarad och att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger förslagen under proposition och finner att
ärendet återemitteras enligt Bengt Peterssons (C) förslag.
Beslutet skickas till
Presidiet, nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Carl-Johan Lundberg (M)

Carl Fridolfsson (BA)

SKRIVELSE
2019-06-12

1(2)

RJL 2019/250

Regionfullmäktige

Motionssvar - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att kommersiell aktör redan
finns.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Nämnden har fått information och motionen har behandlats i presidiet. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.

SKRIVELSE
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RJL 2019/250

Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.
Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.

Beslutsunderlag









Motionssvar 2019-06-12
Protokollsutdrag får presidiet 2019-06-12
Motionsunderlag 2019-05-28
Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats:

Regionens hus, sal B

§99

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att
kommersiell aktör redan finns.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses vara besvarad utifrån
motionsunderlaget, samt att någon utredning inte behövs göras
utifrån att kommersiell aktör redan finns.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Ordfö
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-06-12 kl.08.30-11.35

SKRIVELSE
2019-05-28
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RJL 2019/250

Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg
presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö

Motionsunderlag - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Efter
behandling i presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag
till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.
Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.

SKRIVELSE
2016-04-04
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Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
En av intentionerna i Kollektivtrafiklagen (2010:1065) är att mer kollektivtrafik
ska bedrivas av kommersiella aktörer. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och
Trafikanalys har uppdraget att följa efterlevnaden av lagens intentioner. De båda
myndigheterna har kritiserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (de
upphandlande enheterna) för att inte ta tillräckliga initiativ för att möjliggöra det
kommersiella tillträdet på marknaden.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Plats:

Regionens hus sal B

§74

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Ger Länstrafiken i uppdrag att ta fram ett skriftlig
faktaunderlag över motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Trafikdirektören informerar om att en kommersiell aktör som
utför den här typen av resor redan finns. Ett faktaunderlag tas
fram och presenteras för nämnden.
Beslutet skickas till
Länstrafiken

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-05-21 kl.08.30-12.10

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§46

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden
 ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämndens ledamöter ges möjlighet att inkomma med inspel över
motionen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Bengt Sverlander (KD) Anders Gustafsson (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:

2019-03-06 kl.08.30-12.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§40

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Att till kommande nämndsammanträde anmäla motionen
samt kortfattat informera om motionens innehåll och ge
nämndens ledamöter möjlighet att komma med inspel,
 samt ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-03-06 kl.08.30-12.45

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§257

Tilläggsavtal Gränna vårdcentral
Diarienummer: RJL 2017/2539
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 godkänna tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och
Hems Vårdfastigheter AB avseende Gränna vårdcentral.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal för Gränna vårdcentral, en
ombyggnation har genomförts på uppdrag av verksamheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03
 Tilläggsavtal Gränna vårdcentral
 Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Tilläggsavtal Gränna Vårdcentral
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och Hems
Vårdfastigheter AB avseende Gränna vårdcentral.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal för Gränna vårdcentral, en ombyggnation har
genomförts på uppdrag av verksamheten.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr en lokal på Hävdevägen 31 i Gränna, Jönköpings
kommun. Lokalen ägs av Hemsö Vårdfastigheter AB och uppgår till cirka 1 249
kvadratmeter. Region Jönköpings län bedriver en vårdcentral, folktandvård och
familjecentral i lokalen.
På uppdrag av Vårdcentralerna Bra liv har Regionfastigheter genom hyresvärden
beställt en ombyggnation av vårdcentralen.
Avtalet som presenteras innebär att den totala hyreskostnaden för Gränna
vårdcentral höjs med 325 927 kronor per år i tio år, i övrigt samma villkor som
huvudavtalet. Om Region Jönköpings län väljer att avflytta från lokalen innan
tillägget har betalats i sin helhet, kommer kvarstående kostnad direkt förfalla till
betalning. Det nya tilläggsavtalet löper 2020-01-01 till 2029-12-31.
Vårdcentralerna Bra Liv har godkänt avtalet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03
Tilläggsavtal Gränna vårdcentral
Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö Vårdfastigheter AB
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Beslut skickas till
Vårdcentralerna Bra Liv – staben
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

DiarieNr: RJL 2017/2802

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§258

Budget och verksamhetsplan 2020 Regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänner förslag till budget för Regionstyrelsens centralt
budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020
för verksamhetsområde Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service
3. Regionledningskontoret ges i uppdrag att säkerställa
jämställdhetsperspektivet i samtliga verksamhetsplaner.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 20212022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Budget och verksamhetsplan 2020 för
verksamhetsområdena Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl lyfter frågan om att jämställdhetsfrågor kopplat
till budgetskrivningar saknas i verksamhetsplanerna.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-12-09 kl. 09.00-11.25
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Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2020 Regionstyrelsen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner förslag till budget för Regionstyrelsens centralt budgeterade
anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för
verksamhetsområde Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion,
IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 angivit att respektive nämnd
ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges
beslutade budget med verksamhetsplan 2020 anger utgiftsramar och
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande,
oavsett vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna
arbetet med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget
konkretiseras.

Verksamhetsplanens utformning
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard.
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens
utveckling utifrån fem perspektiv:
 Medborgare och kund
 Process och produktion
 Lärande och förnyelse

TJÄNSTESKRIVELSE
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 Medarbetare
 Ekonomi
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt mätetal.
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse. För
det regionala utvecklingsuppdraget har istället verksamhetsplanen utformats
utifrån prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområdena Regionledningskontor
med verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service
framgår av bilaga.
Systemmätetal
Regionfullmäktige har i budget 2020 utifrån strategiska mål fastställt
systemmätetal med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella
systemmätetal samt hur ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den
verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller
genom alternativa producenter.

Ansvar och befogenheter
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och
effektivisera verksamheten till givna ramar.
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.

Ekonomisk ram
Regionfullmäktige beslutade i budget 2020 om budget till regionstyrelsen på
474 571 000 kronor. Budgeten fördelas mellan centrala anslag och
verksamhetsområdena Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, ITcentrum samt Verksamhetsstöd och service enligt nedan.
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom sin totala budgetram under
året göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden i de fall
det är en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan
2020. Utöver det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram under
året göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som
till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i
regionfullmäktige.
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Total budget för regionstyrelsen
Tabell: Total budget regionstyrelsen (tkr)
Utgiftsområde

Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Övrig hälso- och sjukvård
Allmän regional utveckling
Politisk verksamhet
Medicinsk service
Allmän service
Fastighetsförvaltning
Internränta
Summa

Anslag beslut
RF 2019-11-06
-30 174
0
0
-216 408
-22 117
-63 610
-1 064
-255 276
31 078
83 000
-474 571

Anslag budget
2020
Kommentar
-57 019 At-läkare organisations förändring
-28 788 At-läkare organisations förändring
-10 744 At-läkare organisations förändring
-283 363 Statsbidrag teknisk justering område
-19 084 Teknisk justering hyror område
-63 610
-1 000 Teknisk justering index läkemedel
-188 942 Statsbidrag teknisk justering område
31 473
93 881 Justering internränta
-527 198

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts.
Budgetens fördelning inom regionstyrelsen
Ersättningsformerna för regionstyrelsens verksamheter är budgeterat anslag samt
intäkter från köpande verksamheter, dessa beskrivs i respektive verksamhets
verksamhetsplan.
Tabell: Budgetens fördelning inom regionstyrelsen (tkr)

Budgetens fördelning
Centrala anslag
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
IT-centrum
Verksamhetsstöd och service
Summa

Anslag budget
2020
47 797
-408 009
-94 342
-72 643
-527 198

Det centrala anslaget har ett intäktskrav. Det förklaras av att intäkter för IT-pålägg
samt statsbidrag som verkar som finansiering är större kostnadsposterna.
Kostnadsposterna inom det centrala anslaget avser främst försäkringspremie till
LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), regiongemensam ITutveckling, utbildningstjänster, regionstyrelsens anslag för oförutsett, partianslag
och partistöd, årsavgift till SKL samt budget för regionstyrelsens egen politiska
verksamhet som arvoden, konferenser och resor.

Rapportering/uppföljning
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi
enligt nedan.
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och
nämnder. Efter april och augusti återrapporteras i delårsrapport sammanfattning
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av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk
helårsprognos till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Efter december lämnas
årsredovisning. I delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen
spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd och utgiftsramar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
Budget och verksamhetsplan 2020 för verksamhetsområdena
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, regiondirektören
Verksamhetsområde IT-centrum
Verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
TF Regiondirektör

Verksamhetsplan
2020
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Dnr RJL 2019/169
Jane Ydman, tf Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2020 är 408 miljoner kronor och verksamheten har cirka 270
faktiska årsarbetare 2019. År 2020 omorganiseras AT-organisationen till Futurum.
Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet
och i den egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så
att Jönköpings län är bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande
värderingar är utgångspunkt för allt arbete.
Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret
består av politiknära och strategiska resurser. Det finns även verksamhetsnära delar, som är
kopplade till ledningskontorets avdelningar.
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt
övriga politiska organ.
Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och service i
övergripande frågor.
Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt regional
utvecklingsstrategi (RUS) och andra styrande dokument. Balanced scorecards fem perspektiv
är utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum
och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten.
Verksamhetsplanen innehåller såväl övergripande uppdrag och aktiviteter som
ledningskontorets egna mål och aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar utveckling
och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål samt
prioriteringar
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Bra munhälsa, God tandvård
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik
verksamhet och mångfald

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020

Prioriteringar
Hållbar utveckling
Innovation och företagande
Kompetensförsörjning och utbildning
Attraktivitet och livsmiljö
Samhällsplanering och tillgänglighet
Internationellt samarbete
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
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Ekonomisk ersättning i budget
Utgiftsområde

Budget 2020 - tkr

Primärvård (AT)

26 845

Specialiserad somatisk vård (AT)

44 288

Specialiserad psykiatrisk vård (AT)

10 744

Övrig Hälso- och sjukvård
Allmän regional service

127 773
14 612

Allmän service

183 747

Summa

408 809

Investeringsbudget (Inventarier utan spec) 1 000 tkr
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:

Nära vård
Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Huvuddelen av invånarnas behov av
öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i den nära vården. Detta inbegriper verksamheter i hela
samhället; främst Region Jönköpings län och även kommunerna och civilsamhället.
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.

Uppdrag/mål:
Arbeta med omställning till den nära vården
För att omställningen till nära vård ska ske ordnat, till exempel om nya arbetsformer måste
tillskapas samtidigt som patienter och verksamheten har behov av att säkra kvalitet i
nuvarande, så kommer omställningsmedel att vara tillgängliga för projekt. Under
planperioden kommer det i projektform genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får
större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en nära vård och god
bemanning. Syftet är att transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god
arbetsmiljö och där digitala verktyg utvecklas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för utveckling av den nära
vården

För att ta fram en strategisk plan för utveckling av
den nära vården och leda omställningen förstärks
primärvårdsenheten inom Folkhälsa sjukvård

Dietister i den nära vården

Arbeta fram en plan för hur dietister kan organiseras
som en del av den nära vården.
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Uppdrag/mål:
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och
sjukvård tillgodoses.
Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta
kontakter med vårdens olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda
kontaktvägar. Det gäller framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta
vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den
digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av patientgrupper.
Aktiviteter

Beskrivning

Erbjuda patientkontrakt

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings läns
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård
där professioner och patienter utvecklar vår,
behandling och utvärderar tillsammans utifrån
behov och förutsättningar. Målet är att öka
patientens upplevelse av delaktighet, koordination,
kontinuitet och tillgänglighet.

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis
multisjuka och äldre, ska erbjudas fast vårdkontakt vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast
läkarkontakt.

Läkarstödet i kommunerna

Läkarstödet till de kommunala boendena och den
kommunala hemsjukvården ses över

Uppdrag/mål:
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam
För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården
fortsätta att stärka de tvärprofessionella närsjukvårdsteam.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Fortsätta det påbörjade arbetet tillsammans med
vårdcentraler, kommuner och SSIH.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet
fortsätter. Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under
2020.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta
personer med hög risk för sjukdom till
livsstilsförändring.
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Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer fortsätter inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Aktiviteter
Fortsatt utveckling av lärcaféer

Beskrivning
Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas för ett antal
prioriterade diagnoser. En särskilt utsatt grupp inom
vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom
och deras anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska
vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.

Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och brukarråd i
arbetet.

Närståendes hälsa och delaktighet ska ha en
tydligare roll vid varje kontakt med vårdgivare.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både
fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge
grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med WHO:s åtta existentiella
dimensioner

Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet. Det
sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som
teoretisk grund och framför allt inom ramen för
satsningen Hälsa för livet.
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Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens
vårdupplevelse. Centrala etikrådet har i uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare
och förtroendevalda

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en
avgörande betydelse för patientens vårdupplevelse.
Ett professionellt bemötande innebär att alla
patienter bemöts och vårdas med respekt och
omtanke. Vårdpersonalens människosyn och
förhållningssätt påverkar hur patientens behov
tolkas.

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Det centrala etikrådet har uppdrag att initiera, stödja
och stimulera etikarbetet

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Under planperioden ska ett arbete kring
prioriteringar i vården ske i samverkan mellan
förtroendevalda och profession.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning och åtgärder för att förbättra
tillgänglighet utifrån ny kömiljard

Regeringen prioriterar en god tillgänglighet till hälsooch sjukvård genom riktade statsbidrag – den så
kallade ”nya kömiljarden”.
Insatser behövs på kort och lång sikt för att förbättra
tillgängligheten.

Uppdrag/mål:
Anpassa öppettider utifrån patientens behov
Som ett led i arbetet för en bättre och mer tillgänglig primärvård i länet behöver
vårdcentralerna anpassa sina öppettider utifrån patienternas behov. Ett flexibelt öppethållande
kan skapa en bättre tillgänglighet för patienterna. Det förutsätter en god bemanning på
vårdcentralerna.
Aktiviteter
Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna

Beskrivning
Tillgängligheten behöver förbättras utifrån
patienternas behov.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

10(53)

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha
som mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och implementering av ehälsa som skapar värde för invånare och på ett
kostnadseffektivt sätt leder till kvalitetsförbättringar
inom vården.

Region Jönköping län arbetar mot den nationella
visionen och arbetet omfattar både vårdtjänster och
invånartjänster.
Tjänsterna ska utformas på ett sätt som underlättar
för såväl medarbetare som invånare och vara en
naturlig del i vårdkedjan och omställningen till nära
vård.

Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på
lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig
utgångspunkt liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten
uppmärksammar skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön,
etnisk tillhörighet, socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik
hälsa behöver tillgången på kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som
erbjuds samhället.
Aktiviteter
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Beskrivning
Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning. Hälsoskolor har genomförts. Ett
hälsofrämjande program som omfattar utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. För
personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård.
Aktiviteter
Hälsoundersökningar
Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Beskrivning
Alla nyanlända asylsökande ska erbjudas
hälsoundersökning.
Ett riktat hälsostöd för nyanlända med fokus på
egenvård och kunskap om hur man hittar rätt i
vården. Hälsokommunikatörer arbetar utåtriktat.
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner

Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och
underlätta integrationsarbetet både för personer i
asylprocess och nyanlända.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn
och unga görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet skapas (En väg in).
Aktiviteter
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Beskrivning
Stöd till skolans förebyggande arbete och
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån
elevhälsans hälsosamtal.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan
mellan kommuner och RJL.
Aktiviteter
Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet

Beskrivning
Teamet bedriver utbildning och verka för en generell
kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Utveckla området kring äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för arbetet med att förbättra
äldres psykiska hälsa

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna.
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Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Täckningsgrad för den uppsökande
verksamheten (munhälsobedömningar)

Tertial

90 %

Andel berättigade till nödvändig tandvård som
fått den utförd

Tertial

80 %

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice
och omotiverade skillnader ska utjämnas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Arbete i enhetlighet med Program för hållbar
utveckling - social hållbarhet. 2020 - Region
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
regionens samtliga verksamheter. Företag eller
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag
från regionen ska arbeta för jämställdhet på sin
arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska
jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut
fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering
ska bli verklighet krävs en handlingsplan med tydliga
åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör
innefatta tillämpning av forskning samt stöd och
utbildning av personal inom den egna
organisationen
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Uppdrag/mål:

Fortsatt arbete med Barnkonventionen
Barnkonventionen blir lag från 2020. Handlingsplanen från 2016 hade speciellt fokus på
utbildning och fortbildning för personal, barnrättsombud i varje enskild verksamhet, barn och
ungas delaktighet, samt barn som anhöriga. Handlingsplanen behöver nu revideras.
Aktiviteter

Beskrivning

Revidering av handlingsplanen

Barnkonventionen blir lag från 2020. Revidering av
handlingsplanen från 2016 ska göras under året.

Webb-utbildning om barnkonventionen

En webbutbildning är framtagen och vänder sig till
alla inom vården. Denna ska under året göras
tillgänglig och spridas till alla medarbetare.
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Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Aktiviteter

Beskrivning

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
pågår i samverkan med kommuner och andra
myndigheter.
Införande och spridning av Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa,
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län
och länets kommuner. Handlingsplanen omfattar tre
strategiska mål med sikte på år 2025 och nio
handlingsområden med prioriterade aktiviteter som
revideras vartannat år

Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt arbete

Under 2019 utvärderades effekterna av hälsosamtal.
Utifrån resultatet görs en plan för det fortsatta
arbetet under 2020.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till
olika projekt.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Arbetet följer bidragspolicy. Bidraget ska stödja
föreningar att genom olika mötesplatser sprida
information, upplysa och delge kunskap om
funktionsnedsättningar.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

Region Jönköpings län ska lämna bidrag till
organisationer som arbetar inom ramen för de elva
nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på
samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

15(53)

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala
tjänster och fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet.
Aktiviteter
Meny till invånare

Utveckling och spridning av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Beskrivning
Etablerar ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa. Den nära
vården ska använda och hänvisa till utbudet av
digitala invånartjänster och aktiviteter. Digitala
tjänster är förstahandsvalet för egenvård.
Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela
länet.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner,
hitta arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region
Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex
rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och specialistvård

Utgår från tillsammans arbetet kring utveckling av
rehabkedjan

Uppdrag/mål:
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden.
Aktiviteter

Beskrivning

Minska sjukskrivningarna inom området psykisk
ohälsa

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för arbetet
med

Minska sjukskrivningar för de med problem med
rörelseapparaten

Ta fram en handlingsplan för arbetet

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis
rehabiliteringsområdet under nästan tio år. För att säkerställa att samordningen sker på
optimalt sätt ska verksamheten ses över.
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Aktiviteter

Beskrivning

Översyn samordningsförbund

Översyn genomförs tillsammans med Jönköpings
kommun. Resultatet av översynen kommer att
delges Kommunalt Forum

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vårdoch omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga
ohälsa. Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas en handlingsplan och
gemensamma indikatorer.
Aktiviteter
Gemensam handlingsplan för hälsa

Beskrivning
Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas
en handlingsplan och gemensamma indikatorer
fram. Handlingsplanen formas via Strategigrupp barn
där internationellt bollplank finns med
Skottland/Cincinatti Childrens hospital.

Uppdrag/mål:
Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Stödja arbetet av det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention, stödja
utvecklingen långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete och stödja
utbildning och kompetensutveckling inom området. Projektet ska utvärderas efter avslut.
Aktiviteter
Arbeta med samordning av suicidprevention

Beskrivning
Ta fram en handlingsplan för arbetet.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamheter ska genomföra
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen
utvecklas efter hand.
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Aktiviteter
Genomför patientsäkerhetsronder

Patientsäkerhetsdialoger

Beskrivning
Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med
klinikledningen samt en rundvandring.
Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge
involverade en möjlighet till reflektion. Dialogen sker
i samband med verksamhetsdialog/-träffar under
hösten varje år.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla
gånger är i fokus.
• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska
vården.
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och
vårdpersonal).
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs
genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar
resultatet av arbetet.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

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

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

18(53)

Mätetal
Indikatorer i öppna jämförelser

Periodicitet

Målvärde 2020

År

60 %

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Region Jönköpings län ingår i arbetet med att
etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
Arbete pågår även med att utarbetande och
revidering av olika nationella riktlinjer.
Verksamheterna behöver successivt anpassas till
riktlinjerna.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

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

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av
metoder för praktisk användning av nationella
kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar har
även etablerat ett nationellt registercentrum,
registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell
kompetens inom områden som patientmedverkan,
patientrapporterade mått och förbättringskunskap.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp (SVF) utanför cancer
Under 2020 utökas SVF metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärta- och
kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Viktigt att
beakta att undanträngningseffekter inte sker vid införandet.
Aktiviteter
Påbörja arbetet med SVF utanför cancer

Beskrivning
SVF metodiken ska omfatta diagnoser inom
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och
kol

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Arbete pågår med utarbetande och revidering av olika nationella riktlinjer. Verksamheterna
behöver successivt anpassas till riktlinjerna.
Aktiviteter

Beskrivning

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar

Revidering av riktlinje från 2012. Remissversion
kommer första kvartal 2020
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Aktiviteter

Beskrivning

Riktlinjer för tandvården

Revidering av riktlinjer från 2011. Remissversion
kommer första kvartal 2020.

Uppdrag/mål:
Funktionsvariation
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella
målen:
• principen om universell utformning,
• befintliga brister i tillgängligheten,
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet
• förebygga och motverka diskriminering
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Arbetet handlar bland annat om
kompetensutveckling och tillgängliga miljöer.

Arbeta med att förbättra tillgängligheten

Både till lokaler, kommunikation, service och tjänster

Uppdrag/mål:
God läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning.
Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel, ha god
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt arbetar för att
minska polyfarmaci.
Aktiviteter

Beskrivning

Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger
samt arbeta med identifierade förbättringsområden.

Läkemedelsdialoger genomförs på de kliniker som
använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet med
läkemedelsdialogerna är att säkerställa rätt
indikationsanvändning, för nya och befintliga
läkemedel, balans i ekonomin och hög
patientsäkerhet.

Förstärkning av läkemedelskommittén

Minska olämplig polyfarmaci

Arbetet med läkemedel förstärks inom ramen för
Läkemedelskommittén, här finns även möjligheter
till motsvarande arbetssätt vad gäller
medicintekniska hjälpmedel.
Klinikens aktiviteter för att minimera olämplig
polyfarmaci inom verksamhetsområdet

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
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En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i
länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och
vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården
och socialtjänsten.
Aktiviteter
Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Beskrivning
För barnvaccinationsprogrammet, kompletterande
vaccination för migranter och vaccination för olika
riskgrupper

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar
och äldre har beretts för beslut under 2018

Med vaccination mot influensa, lunginflammation,
bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och
kikhosta.

Införa vaccination mot humant papillomvirus
(HPV) för pojkar.

Plan tas fram för införande av HPV vaccination till
pojkar

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS
2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region
Jönköpings län. För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs
planläggning, utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste
analyseras fortlöpande och vara grunden för planeringsarbetet. Med de ökade antal händelser
och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att påbörja uppbyggnaden av det civila
försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB),
Aktiviteter

Beskrivning

Planläggning, utbildning och övningar

för att ha en god förmåga vid kris- och
katastrofmedicinska händelser.

Risk och sårbarhetsanalyser

Risker och sårbarhet samt förmågan analyseras
fortlöpande.

Tjänsteman i beredskap

Antal larm följs kontinuerligt.

Civilt försvar

Fortsätta arbetet med uppbyggnad av civilt försvar

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska
utvecklas i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan
det offentliga och den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns
våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.
Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa
möjligheter som marknaden inte kan lösa.
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Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en strategi för arbetet med idéburen
offentligt partnerskap

Ta fram en strategi och process för arbetet med
idéburen offentligt partnerskap. Testa exempelvis ny
avtalsform.

Uppdrag/mål:
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas
uppdrag i alla tre upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga
länskliniker. Inriktningen är fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen
och den nära vården i alla regiondelar.
Aktiviteter
Nya riktlinjer för länsklinikerna

Beskrivning
En plan tas fram för framtagandet av nya riktlinjer
för länsklinikerna. Ingår som delprojekt under
akutsjukhusens uppdrag.

Uppdrag/mål:
Akutsjukhusens uppdrag
Region Jönköpings län ska sträva efter att vanligt förekommande operationer, undersökningar
och behandlingar ska erbjudas nära patienten så länge det kan göras med högsta kvalitet och
med god ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras så att inte länsdelssjukhusen
missgynnas. Grundläggande är att akutsjukhusens uppdrag och kompetens inte får äventyras.
Aktiviteter
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag

Beskrivning
En plan tas fram för hur akutsjukhusens uppdrag kan
tydliggöras.

Uppdrag/mål:
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020
SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten
tillhandahålls via SOS Alarm.
Aktiviteter
Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare

Beskrivning
Införandet innefattar en god organisation,
rekrytering av livräddare, utbildningsinsatser i
samverkan med räddningstjänst och eventuellt
andra aktörer. Marknadsföringsinsatser ska göras
både för att rekrytera livräddare och därefter för att
göra tjänsten känd och framförallt använd av
invånarna.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.
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Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan kring barn och unga

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård,
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och
uppföljning.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan kring psykiatri och missbruk

Länsgemensamma satsningar

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan kring äldre

Länsgemensamma satsningar

Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Länsövergripande strategi för e-hälsa Handlingsplan 2020

Uppdatera handlingsplan för e-hälsa för 2020.
E-hälsorådet tillsammans med strategigrupperna
Barn och unga, Psykiatri, missbruk och Äldre samt
Funktionshinder - och hjälpmedelsområdet

Uppdrag/mål:
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen
Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas
med Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt
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är t ex rehab och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver
då skapas.
Aktiviteter

Beskrivning

Samverkan med kommunerna kring
rehabiliteringsprocessen

En plan tas fram för hur samverkan med
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos
barn
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos barn
skapas under 2020. Det finns nationella vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en
beskrivning av vilken vård som ska erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar
som överlevarna bör erbjudas.
Aktiviteter
Utreda möjligheterna för mottagning

Beskrivning
Utreda möjligheterna för att starta en mottagning
för uppföljning av sena komplikationer till följd av
cancersjukdom hos barn. Inom vilken verksamhet
bör den ligga mm.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat
intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp
(SVF). De flesta patienterna med cancer behandlas i
SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de
idealtider som är framtagna som mål. Arbetet sker i
nära samarbete mellan olika verksamhetsområden
och den nära vården.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan finns för detta
inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga screeningprogram införs i takt
med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen.
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Aktiviteter
Cancerpreventionsplan

Beskrivning
Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen är antagen och insatser inom
området pågår.

Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig
utveckling av processer och arbetssätt.
Aktiviteter

Beskrivning

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsbegränsade arbeten.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga
resursinsats.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Följa upp nyckeltal

Följa upp nyckeltal med fokus på kronor per
invånare samt produktion via databasen Kolada.

Uppdrag/mål:

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

Beskrivning

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap, insyn
och delaktighet

Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och
tillgänglig och vi arbetar med ständiga förbättringar
för att öka såväl invånarnas som medarbetarnas
möjligheter till dialog och engagemang.

Utveckling av ledarnas kommunikativa förmågor

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig trygga
med.
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Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för
att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra
och moderna arbetssätt och på servicenivåer.
Aktiviteter
Översyn av processer som går att automatisera

Beskrivning
Exempelvis inom telefoni, lönehantering, första
linjens vård.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Processutveckling

Inom områdena: Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård, KPS, Cancerprocesser samt Lärande
Nätverk

Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Forskning, utbildning och utveckling (FoUU) för hälso- och sjukvård är centrala delar i en
kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och
finansierat klinisk forskning, koordinerat undervisningsuppdrag och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet.
Jönköping är sedan 2019 en av fyra huvudstudieorter vid Läkarprogrammet vid Linköpings
universitet och under 2020 kommer nybyggda lokaler användas för dessa studenter som
gradvis ökar. Arbetet med att stärka och vidareutveckla universitetssjukvården fortsätter.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Learnovation och CoProduction

Samverkan med Jönköping Academy

Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa
förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i
lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem
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och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer
uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt
viktigare delar i utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet

Projekt med fokus på förbättring och innovation

Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Stärka profilområdena för klinisk forskning genom att tydliggöra kopplingen till
verksamhetsområden och andra forskningsstrukturer i Region Jönköpings län.
Strategiska satsningar på forskning inom området kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt
förstärka kliniska vardagsnära forskning inom primärvården.
Aktiviteter
Verksamhetsförlagd utbildning

Beskrivning
I Region Jönköpings län pågår i samarbete med flera
lärosäten verksamhetsförlagd utbildning för 18
vårdprofessioner. Futurum koordinerar och stödjer
detta utbildningsuppdrag. En verksamhetsförlagd
utbildning av god kvalitet är en central komponent i
utbildningen av framtidens medarbetare i Region
Jönköpings län.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL,
Jönköping University och Linköpings Universitet

Övergripande JU-RJL Ledningsråd har etablerats.
Arbetsgrupp bildats där förslag på övergripande
avtal och underavtal utarbetas. Avtalen skall reglera
de samarbetsområden som RJL-JU har.

AT-organisationen

AT-organisationen överflyttas från de tre medicinska
områden till Futurum. AT-chef, sektionschefer och
AT läkare blir anställda på Futurum som också
ansvara för studierektorsfunktionen och att
lärandeinnehållet är adekvat. Planering av BT
påbörjas under 2019.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Beskrivning

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Jönköping är en av fyra huvudstudieorter vid
läkarprogrammet Linköpings Universitet. Antal
studenter kommer öka med cirka 30 per termin tills
utbildningen är fullt utbyggd 2021 då det kommer
finnas cirka 200 studenter i Region Jönköpings län.
Utbildningen genomförs av Linköpings Universitet i
samverkan med Region Jönköpings län och Futurum
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Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Regionalt ALF avtal.

Uppdrag/mål:
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier
Aktiviteter
Arbete utifrån Life Science strategin

Beskrivning
Samverkan i sydöstra sjukvårdsområdet utifrån det
som beskrivs i Life Science strategin för
sjukvårdsregionen som antogs under 2018.

Uppdrag/mål:
Utveckling av tandvården
Odontologiska institutionen är ett ledande centrum för specialistutbildning och annan
kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
Aktiviteter
Ansöka om att etablera tandläkarutbildning

Beskrivning
Hälsohögskolan planerar tillsammans med Region
Jönköpings län en ansökan om att få etablera en
tandläkarutbildning.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns intranät
Under 2020 fokuseras på ny regiongemensam startsida med regionövergripande innehåll.
Dessutom fastställs taxonomier för att skapa förutsättningar för en god informationsstruktur.
Region Jönköpings läns nya intranät ska sträva mot personalisering i syfte att underlätta
medarbetarnas vardag.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Det är stort omfattande arbete som inkluderar hela
organisationen.
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Samarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län ska fördjupas för att
utveckla en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
Ett tätt samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare är viktigt för att säkra
kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete pågår inom en
rad olika områden och yrkesgrupper. Bland annat är Jönköping en av fyra huvudstudieorter
för läkarprogrammet vid Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans med kommunerna
kring vård- och omsorgscollege, och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera
högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor ska
Region Jönköpings län tillsammans med Jönköping University satsa på att inrätta utbildningar
för både tandläkare och tandsköterskor i länet.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

VO CNPS (Candidate Net Promoter Score) mäter
kandidatlojalitet,

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Målgruppsarbete

För att säkerställa att aktiviteter som planeras och
genomförs inom områdena attrahera och rekrytera
når rätt målgrupp och ger önskad effekt arbetar vi
med målgruppsplaner.

VO Stärka arbetsgivarvarumärket i digitala kanaler

Genom strategiska kommunikationsinsatser vill vi
visa att vi är en viktig och meningsfull organisation
med många möjligheter. Våra medarbetare är våra
viktigaste ambassadörer och genom dessa får vi en
stor räckvidd för våra budskap. Målet är ett stort
engagemang och därmed en stor spridning av
innehåll kopplat till Region Jönköpings läns
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Aktiviteter

Beskrivning
arbetsgivarvarumärke på Facebook, Linkedin,
Instagram med flera sociala kanaler.

Uppdrag/mål:
Kompetensbaserad rekrytering
Rekrytering sker genom vår kompetensbaserade rekryteringsmodell som säkerställer struktur
och systematik i rekryteringsarbetet och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med behovsanalysen anställs.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utveckla anställningsprocessen

Förenkling och digitalisering av
anställningsprocessen från rekrytering till
anställningsavtal.

VO Implementering tester i rekrytering

Utveckling och implementering av testverktyg vid
rekrytering för både screeningtester och fördjupade
tester.

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal
Kompetensutvecklingsplan

Periodicitet

Målvärde 2020

Tertial

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontoret: kompetensplan

Arbete med kompetensplanering och
kompetensutveckling på så väl övergripande,
avdelning och individuell nivå.

Utbildningsanställningar 2020

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom
högskolestudier vidareutbilda sig till
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.
Under året kan även andra yrkesgrupper med
akademisk examen ges möjlighet till specialiserad
vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.
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Aktiviteter
Länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor

VO Implementering av ny kompetensplattform

Beskrivning
För att underlätta bemanning ska en
länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor
utredas och börja byggas upp
Införande av ett digitalt TMS (Talent management
system) för bland annat medarbetarsamtal,
kompetensplanering, successionsplanering,
karriärvägar, kompetensplanering och målstyrning.

Arbete med kompetensförsörjningsplan

Region Jönköpings läns kompetensförsörjningsplan
ligger till grund för arbetet med att möta framtidens
utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla,
engagera och när det är aktuellt, avveckla
medarbetare. Planen ligger även till grund för
verksamhetsområdenas konkreta arbete med
kompetensförsörjning.

Förutsättningar för äldre medarbetare

Ta tillvara på äldre medarbetares kompetens och ge
förutsättningar och möjligheter att fortsätta arbeta.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan
hävda sig på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling
av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den
löpande verksamheten och ge möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar
mest till verksamheten.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Riktlinjer för lönebildning

Implementera nya riktlinjer för lönebildning utifrån
Regionen Jönköpings läns målbild.

Riktad lönesatsning

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

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal
Personalhälsa - sjukfrånvaro

Periodicitet

Målvärde 2020

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet
och minskad sjukfrånvaro

Inom regionledningskontoret fortsätter
hälsofrämjande arbete och arbete med
rehabilitering för minskad sjukfrånvaro.

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
Uppdrag/mål:
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde
av arbetsgivaren.
Under 2020 ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för ett koncept som syftar till
att öka andelen som reser med kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Konceptet ska rikta
sig till både de egna medarbetarna och till länets företag, kommuner och organisationer. Målet
ska vara att anställda ska kunna erbjudas personalrabatt inom Länstrafikens kollektivtrafik.
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av
arbetsgivaren.
Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal
Medarbetarsamtal

Periodicitet

Målvärde 2020

Tertial

90 %
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Aktiviteter

Beskrivning

Introduktion till att jobba i RJL

Alla nya medarbetare får såväl en allmän
introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och
våra värderingar som en arbetsplatsnära
introduktion med fokus på arbetsplatsen och
kommande arbetsuppgifter. Vid utlandsrekryteringar
är det även av stor vikt att den inkluderar en bred
introduktion till svensk hälso- och sjukvård och det
svenska samhället.

Avslutningssamtal

Över syn av rutin och systematik kring
avslutningssamtal.
I samband med att en anställd avslutar sin
anställning är det viktigt att det hålls ett
avslutningssamtal. Det som kommer fram i
avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat
och systematiskt sätt.

Översyn samverkansavtal

Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter
att ha en god relation med fackförbunden och efter
en god samverkan centralt och lokalt. Samarbetet
med fackförbunden ska vara fortsatt gott.

Framgångsfaktorer:

Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet.
Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Det lokala ledarskapet och chefskapet på de tre akutsjukhusen, vårdcentralerna och i övrig
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar.
Aktiviteter
Utredning av lokala sjukhusledningar

Beskrivning
Under början av 2019 tillsätts en utredning för att
kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska
kunna skapas och integreras i nuvarande system.
Arbetet fortsätter under första halvåret 2020 med
arbetsgrupper från verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
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Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.

VO Nytt chefsstöd på intranätet

Flytt/omskrivning av personalportalen för att
fungera i nya intranätet.

VO Chefsutbildningar HR

Utbildningar för chefer i bl a arbetsmiljö, arbetsrätt,
lönebildning, kompetensbaserad rekrytering,
Heroma mm
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Vid obalans i ekonomin upprättas handlingsplan

Budgetavvikelse följs upp varje månad. Vid en
negativ avvikelse ska en handlingsplan upprättas.
Regionledningskontoret följer samtliga
verksamhetsområden och rapporterar löpande till
nämnder och styrelse.

Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionsjukvård, i första
hand vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till rikssjukvård vid annat sjukhus för
högspecialiserad vård i Sverige. Det är ett antal faktorer som kommer att påverka
kostnadsutvecklingen inom regionsjukvården. Region Jönköpings läns kostnader för planerad
EU-vård har ökat då antalet patienter som ansöker om detta blir allt fler
Aktiviteter

Beskrivning

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt och
såld vård

Idag redovisas såväl intäkter som kostnader för
utomlänsvård centralt inom FS nämnden. För- och
nackdelar med denna och andra modeller behöver
belysas.
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Regional utveckling
I nära samverkan med länets kommuner, näringslivet, Länsstyrelsen och civilsamhället skapar
Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som
är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för
innovation, utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt
och konkurrenskraftigt län.
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 investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att
kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra
möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har
ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang
som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen
stärkas och bidra till näringslivets och regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta
för att möjligheterna att studera ökar i hela länet. Antalet utbildningsplatser behöver bli fler
både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet.
I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom
övriga branscher. Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och
utveckla denna behöver förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras.
Nya affärsmöjligheter behöver tas tillvara och utveckling stödjas i växande näringar som
exempelvis besöksnäringen. Arbete och sysselsättning är avgörande för individens utveckling.
Tanken att eget företagande är ett reellt alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos
länets barn och ungdomar.
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för
utbyggnad av bredband så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter.
Särskild uppmärksamhet ska riktas på landsbygdens utveckling. Viktiga delar i det här arbetet
är strategierna för bredband, livsmedel, skog och digitalisering.
Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv
mötesplats och starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på
järnvägs- som vägsidan. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka. Region Jönköpings
län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor som binder
samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder möjlighet
till effektivt resande.
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Prioriteringar och Strategiska mål
Prioriteringar

Strategiska mål

Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att
målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en
hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län.

Innovation och företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av
jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och
innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och mångfald, en
miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.

Kompetensförsörjning och
utbildning

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen
försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och
varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.

Attraktivitet och livsmiljö

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande esamhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga digitala
tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden samt förbättra
förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid

Samhällsplanering och
tillgänglighet

Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och
bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet,
främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och
transporter

Internationellt samarbete

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, främjar
anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar
strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en
hållbar utveckling på en global marknad.

Verktyg för att leda regional
tillväxt och utveckling

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet
genom en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett
stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt
riktade projektutlysningar.
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Prioriteringar:

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län verkar för att arbetet med hållbarhet 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
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i
tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län.
Mätetal/indikatorer
Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av koldioxidekvivalenter minskar i länet

Aktiviteter

Beskrivning

Utvecklingsprojekt

Stödja omflyttningen till ett fossilfritt län

Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart
län.
Aktiviteter
Agenda 2030

Beskrivning
Aktiviteter för att öka de 17 målens genomslag i
organisationers och företags utveckling.
Aktiviteter för att stärka hållbarhetsperspektivet i det
regionala tillväxtarbetet ur de tre dimensionerna. T.ex.
hållbarhetssäkring av projektbeslut och stöd till
jämställdhetssäkring i näringsliv

Prioriterade uppdrag:
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och tillhandahålla fler
laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre klimatpåverkan.
Aktiviteter
Etablering av Grön mack i länet

Beskrivning
Tillsammans med några kommuner ska
främjandearbetet fortsätta för att få till 1-2
etableringar i Jönköpings län.

Prioriterade uppdrag:
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina
producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i
verksamheten inom Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Beskrivning

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län

Handlingsplaner inom de fem fokusområden ska tas
fram. Strategin ska förankras i hela livsmedelskedjan
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Aktiviteter

Beskrivning
genom att ett nytt kontaktnät byggs upp.
Projektet ska koppla ihop den regionala strategins
målbilder med den nationella strategins och bidra till
att nå målen i den nationella. Projektet är ett
samarbete mellan Region Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings län och med fler aktörer
som medlemmar i styrgruppen.
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Prioriteringar:

Innovation och företagande
Strategiska mål:
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Mätetal/indikatorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet

Aktiviteter

Beskrivning

Skapa ett ledningssystem

Syftet är att skapa en tydlig struktur och transparens
när det gäller mötesformer, var olika frågor bereds
och hanteras, vilket mandat olika grupper har och
vart frågor återrapporteras.

E-merge

Projektet E-merge syftar till att Jönköpings län ska bli
ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för
digitala affärer och logistik.
Samverkansprojekt med finansiering från ERUF.

Projekt Innovation Runway

Syftet med projektet är att hjälpa företag att
utveckla sin innovationsförmåga via nya produkter
och tjänster och att förnya sina affärsmodeller

Klustersatsningen ”Automation Småland”

Utveckla och stärka klustersamverkan inom
automationsföretag i länet. Tillväxtverket har efter
en utlysning 2018 valt ut 22 kluster till
klusterplattformen ”S3-piloten”. S3-piloten ska
ytterligare stärka klusters kompetens och genom
detta stötta företagens utveckling.
Automation Småland klustret är prioriterade i
enlighet med regionens smarta
specialiseringsstrategier.

Klustersatsningen ” KKraft Interior Cluster Sweden”

Utveckla och stärka klustersamverkan inom möbeloch inredningsindustrin samt stärka
medlemsföretagens konkurrenskraft genom
internationalisering och affärsutveckling

Handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Genomföra branschvisa framtidsanalyser
tillsammans med näringslivet i länet som underlag
för handlingsplaner som stärker företagens
långsiktiga konkurrenskraft

En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med
syftet att koppla dessa till genomförandet av
handlingsplanerna i den regionala
utvecklingsstrategin

Genomföra branschvisa framtidsanalyser
tillsammans med näringslivet i länet som underlag
för en översyn av verksamhetsbidragen ska ske med
syftet att koppla dessa till genomförandet av
handlingsplanerna i den regionala
utvecklingsstrategin
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Prioriterade uppdrag:
Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra
Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling

Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla
regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla
områden
Aktiviteter

Beskrivning

Forum Jämställdhet 5-6 februari 2020

Dra nytta av nordens största mötesforum för
jämställdhetsfrågor, få ut kunskap skapa nätverk och
bidra till långsiktig jämställd tillväxt

Jämställd regional tillväxt

Perspektivet ska prägla alla regionala utvecklingsoch tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län
på alla områden inom det regionala
tillväxtuppdraget.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Förstudie som identifierar länets potential när det
gäller förnybara energikällor

Förstudien ska identifiera vilka förnybara
energikällor som är aktuella för Jönköpings län men
även om det finns andra användningsområden för
ev. råvaror som bidrar till ett hållbart län.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet
Aktiviteter

Beskrivning

Affärsutvecklingscheckar

Hjälpa företag att utveckla sin produkt- och
tjänsteutveckling

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska främja socialt företagande
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Prioriteringar:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiska mål:
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Mätetal/indikatorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Aktiviteter

Beskrivning

Omlokalisering av myndigheter

Syftet är att öka andelen statliga jobb i länet.

Ny nationell utbildning till regionen

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att
stärka akademin och länets tandvård

Samla aktörerna och ta fram en gemensam
plattform för arbetet med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig sektors behov

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla
kommuner i syfte att stärka matchningen och möta
arbetsmarknadens kompetensbehov.

Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU
och YH-utbildningar

Syftet är att stärka kompetensen i näringslivet och
den offentliga sektorn genom att öka andelen
länsinvånare som har en eftergymnasial utbildning.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt
Aktiviteter

Beskrivning

Stärka och utveckla arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional tillväxt

Genom att fokusera på ett integrerat och
mångfaldspräglat arbetsliv stärks arbetsmiljön på
länets arbetsplatser samt bidrar till en jämställd
regional tillväxt.

Prioriterade uppdrag:
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentligas
kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
Aktiviteter

Beskrivning

Lärcentra i alla länets kommuner

Bredda utbildningarna på länets kommunala
lärcentra samt verka för att det ska finnas lärcentra i
alla länets kommuner som kan möta näringslivets
och det offentligas kompetensbehov och möjliggöra
studier parallellt med arbete i hela länet.
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Prioriterade uppdrag:
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden
ska utvecklas
Aktiviteter

Beskrivning

Projekt som fokuserar på kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Stärka det livslånga lärandet genom reella
kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag
som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla och förbättra stöd till länets branscher och
företag

Ge stöd till de branscher eller företag som behöver
nyanställa eller uppgradera kompetensen hos
befintliga medarbetare. Detta för att stärka
matchningen på arbetsmarknaden så tillväxt skapas.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.
Aktiviteter

Beskrivning

Främja utrikesfödda kvinnors företagande

Stärka integrationen och öka mångfalden på
arbetsmarknaden för ett mer inkluderande arbetsliv.

Prioriterade uppdrag:
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de
företagsstödjande aktörerna behöver förbättras
Aktiviteter

Beskrivning

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Kartlägga, analysera och föreslå åtgärder i syfte att
stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom
kooperationer och sociala företag.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings
län

Att kartlägga förekomsten av sociala företag och
stärka deras kapacitet på arbetsmarknaden för ökad
mångfald och ett inkluderande arbetsliv.
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Prioriteringar:

Attraktivitet och livsmiljö
Strategiska mål:
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald;
vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid
Mätetal/indikatorer
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar

Aktiviteter

Beskrivning

Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som
en del av kommande regionala transportplanen år
2018-2029

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet
till samhällets funktioner och service för stora delar
av befolkningen, framförallt för dem som inte har
tillgång till bil eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig
åtgärd för att få fler att välja cykeln istället för bilen
för vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling

Service på landsbygden/kommersiell service

Att bidra till utveckling och tillväxt i hela länet, även
på landsbygderna

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ska aktivt arbeta med eförvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer

Skapa en överenskommelse mellan Region
Jönköpings län och länets organisationer inom den
sociala ekonomin

Att genom samarbete och aktiv dialog skapa ett
hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för
tillväxt och utveckling i hela länet

Socialt företagande
Utveckla den digitala kompetensen i länets
kommuner

Ska generera färdigheter och aktiviteter som ligger i
linje med innehåll i länets digitaliseringsstrategi.

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter
Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering

Ska öka företagets digitala mognad och skapa nya
värden i företaget. Företaget ska ha en långsiktig idé
om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur
digitalisering kan bidra till detta

En branschanalys tas fram som underlag för
prioritering av investeringar i småskalig infrastruktur
för besöksnäringens utveckling

Besöksnäringen ses som en av våra stora
tillväxtmotorer i vår region. Många av våra
verksamheter inom området finns på landsbygden
och här spelar den småskaliga infrastrukturen en
avgörande roll för möjlighet till utveckling.
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Prioriteringar:

Samhällsplanering och tillgänglighet
Strategiska mål:
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald;
utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och
transporter
Mätetal/indikatorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Aktiviteter

Beskrivning

Projekt Nya stambanor

Det övergripande målet är att få till stånd nya
stambanor för höghastighetståg med Jönköping som
knutpunkt och de stationer som
Sverigeförhandlingen pekat ut. Projektets
huvudsyfte är att samordna regionens och berörda
kommuners insatser för att i enlighet med avtal
skrivna med Sverigeförhandlingen föra våra
intressen vidare in i reella planeringsprocesser.

Skapa en testbädd för fossilfritt flygbränsle med
koppling till skogsindustrin

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för
länets långsiktiga utveckling och behovet av
flygtrafik måste ses i ett större sammanhang. För att
bidra till en hållbar regional tillväxt behöver både
flygplatsen och flygresorna en strategi för att bli
fossilfria för att bidra till länets hållbara utveckling.

Strukturbilder

Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande
områden som fysisk och digital infrastruktur, boende
och markanvändning, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och
förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör
besluts- och planeringsunderlag som skapar goda
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar
utveckling i vår region.

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i
länet

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas
krävs en sektorsövergripande samverkan och
samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna. Syftet är att stärka näringslivets
utveckling och konkurrenskraft samt för att stärka
utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
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Prioriterade uppdrag:
Regional utveckling ska i en förstudie belysa hur behovet av turer mellan närliggande
kommunhuvudorter enligt trafikförsörjningsprogrammet ser ut i syfte att säkerställa turtäthet efter
behov och att bidra till kompetensförsörjning och arbetsmarknadsförstoring

Prioriterade uppdrag:
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional transportplan påbörjas
Aktiviteter

Beskrivning

Nationella och regionala transportplanen

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller
åtgärder som Region Jönköpings län planerar att
investera i. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska
genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar
och aktuellt planeringsläge. De åtgärder som
prioriteras ska, utifrån största möjliga
samhällsekonomiska nytta, bidra till ett
klimateffektivt och konkurrenskraftigt
transportsystem för tillväxt och utveckling samt stå i
samklang med de regionala och nationella målen
inom transportpolitiken.

Prioriterade uppdrag:
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha
tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på landsbygden och vid
kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings
län ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar
bredbandsutbyggnaden.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional bredbandskoordinator

Ska verka för övergripande samordning, samverkan
och samarbete i bredbandfrågor samt fungera som
kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet
för såväl offentliga som privata aktörer.

Regional cykelstrategi

Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet
till samhällets funktioner och service för stora delar
av befolkningen, framförallt för dem som inte har
tillgång till bil eller kollektivtrafik.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig
åtgärd för att få fler att välja cykeln istället för bilen
för vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den
regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen
i den regionala digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Beskrivning

Regional bredbands- och digitaliseringsstrategi

På regional nivå arbeta för att de nationella målen
uppfylls så att länets alla aktörer kan ta del av
digitaliseringens möjligheter.
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Prioriteringar:

Internationellt samarbete
Strategiska mål:
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara
transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska
samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global
marknad.
Mätetal/indikatorer
Antalet direktinvesteringar ökar
Andelen exporterande företag ökar

Aktiviteter

Beskrivning

Affärsutvecklingscheckar inom internationalisering

Ska stärka länets små och medelstora företags
internationalisering

Utländska direktinvesteringar

Få fler etableringar till länet samt stärka länets
attraktivitet för framtida samarbeten och
partnerskap för länets näringsliv.

Be Global 2.0

Hjälpa och stärka länets företags internationalisering

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

48(53)

Prioriteringar:

Verktyg för att leda regional tillväxt och
utveckling
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.
Mätetal/indikatorer
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar genomförs

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla analysarbetet

Arbetet med att utveckla analysarbetet görs för att
bli bättre på att följa upp och utvärdera utvecklingen
i länet. Ska ligga till grund för att utveckla den
sektorsövergripande samverkan och samplanering
med kommunerna.

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra
nationella utvecklingsmedel till länet

En ökad finansieringsram skapar bättre
förutsättningar för att kunna genomföra vårt
regionala utvecklingsuppdrag och insatser/projekt
med hög kvalitet och samordning.

Förbereda nästa programperiod för EU:s
samhållningspolitik

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att
genomföra EU:s gemensamma
sammanhållningspolitik. Förberedelse inför nästa
programperiod kommer pågå under 2020.

Prioriterade uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets
fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför
2019.
Aktiviteter

Beskrivning

Riktade projektutlysningar

Riktade projektutlysningar ska verka för att den
regionala utvecklingsstrategin genomförs och
uppfylls

Ta fram en finansieringsstrategi för Regionala
utvecklingsstrategins genomförande

En finansieringsstrategi skapar en tydligare styrning
och prioritering av tillväxtmedlen i riktning mot
hållbara strukturer och system.
Finansieringsstrategin är kopplad till Region
Jönköping läns regionala utvecklingsstrategi 20192035
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HÅLLBARHET
Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Inriktning: Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings
länstrafik) ska minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört
med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-40 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

-55 %

Aktiviteter

Beskrivning

Använda poolbilar.

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar.

Öka andel digitala möten.

Fortsatt omställning till högre andel digitala möten.

Undvika inrikes flygresor

Undvika inrikes flygresor genom omställning till
digitala möten samt välja tåg som transportmedel

Minska utrikes flygresor.

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla resor
utomlands, höja andelen digitala möten samt om
möjligt använda andra färdmedel.

Arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Förmånscyklar kommer erbjudas till medarbetarna.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-12-31.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

50(53)

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från
kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och
tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Inriktning: Vi ska genomföra Hälsoekonomiska beräkningar i större omfattning i samband
med verksamhetsplanering och förändringar av verksamheten jämfört med 2015.
Aktiviteter
Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Beskrivning
Inriktning: vi ska genomföra hälsoekonomiska
beräkningar i större omfattning i samband med
verksamhetsplanering och förändringar av
verksamheten jämfört med 2015.

Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Beskrivning

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet

Hållbar utvecklingsprogram och målen i Agenda
2030 ska genomsyra hela verksamheten

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant
sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Det innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att
det finns en ”vi-känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
Inriktning:
Vi ska öka kunskapen om social hållbarhet bland våra politiker, chefer och medarbetare.
All utveckling i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi(RUS) ska genomförs på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Vår värdegrund ska aktualiseras i samband med arbetsplatsträffar och i det dagliga arbetet för
att stärka dess roll i det dagliga arbetet.
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Aktiviteter

Beskrivning

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

I syfte att främja hållbar utveckling kring miljö,
integration, mångfald, folkhälsa och jämställdhetsoch jämlikshetsperspektiv ska vi förtydliga och ta
fram kriterier, metoder och mätningar avseende
projektmedel och andra stödformer som vi bidrar
med inom regional utveckling.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Vi ska stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR)
– företags samhällsansvar, bland annat genom
affärsutvecklingscheckar[1].

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Vad medarbetarna kan göra för att bidra till ett mer
hållbart samhälle. Utbildningen kommer genomföras
som webb-utbildning med samtliga anställda.

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och
förbättringsarbeten

Vi jobbar systematiskt för att RJL:s kommunikation
ska genomsyras av de viktigaste budskapen och
samlas under rätt varumärke i rätt kanal. Vi belyser
goda exempel, resultat, förebilder och
förbättringsarbeten som bidrar till att skapa stolthet
och vi-känsla hos de anställda.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling
- social hållbarhet både avseende dem vi är till för
och medarbetare.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Inriktning:
Jämlikhet och likabehandling; våra verksamheter och arbetsplatser ska präglas av mångfald
och bedrivas normmedvetet och på ett sätt som motverkar all diskriminering, trakasserier och
repressalier.
Aktiviteter

Beskrivning

Webb och informationsmaterial ska granskas
årligen - mångfald och tillgänglighet

Årlig granskning och vid behov revidera så att
innehållet speglar samhällets mångfald samt är
tillgängligt för alla.

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling,
normmedvetet förhållningssätt ska göras för chefer
och skyddsombud liksom för politiker.
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Aktiviteter
Arbeta med CEMR-deklarationen

Beskrivning
Region Jönköpings län arbetar med CEMRdeklarationen för jämställdhet med de mål och
aktiviteter som anges i handlingsplanen daterad
2014-10-09.

Uppdrag/mål:
Integration
Integration; verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för
strategier, planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Inriktning:
Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande. Ett bra bemötande
bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med social hållbarhet

Arbete i enlighet med program för social hållbarhet

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Mätetal
Förskrivning av antibiotika i öppenvården

Periodicitet

Målvärde 2020

År

250 recept/1000 inv
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Inledning
Verksamhetsidé:
IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt kundfokus, moderna
arbetssätt och professionella medarbetare.
Beskrivningen av verksamheten
För att Region Jönköpings läns verksamhetsmål ska kunna uppfyllas behöver verksamheterna
bland annat rätt stöd i form av högkvalitativa IT-tjänster. Region Jönköpings län använder IT
för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och
kontinuerligt utveckla och förbättra sättet att arbeta.
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i regionen. IT-centrums uppdrag är att
tillgodose Region Jönköpings läns verksamhetsområden med ändamålsenliga, kvalitativa ITtjänster med hög säkerhet och tillgänglighet. Det omfattar stöd för ledning och styrning av
verksamheten, ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster
riktade mot medborgarna, samt interna stödsystem. IT inom Region Jönköpings län präglas av
lagkrav samt genomgående höga krav på tillgänglighet, personlig integritet, användbarhet och
informationssäkerhet. För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support
dygnet runt. Delar av Region Jönköpings läns verksamhet är högspecialiserad och
teknikdriven. I syfte att tydliggöra IT-centrums tjänster inklusive dess kostnader används en
tjänstekatalog där detta beskrivs för de interna kunderna.
I takt med att verksamheterna använder IT i allt större utsträckning, har antalet IT-system ökat
i omfattning och komplexitet, inte minst när olika IT-system kopplas samman för att kunna
utbyta information. Region Jönköpings läns IT-utveckling sker i huvudsak genom samverkan
med beställande och mottagande verksamheter, samt via respektive
systemförvaltningsorganisation. Inkomna utvecklingsinitiativ till IT-centrum kan ha sitt
ursprung inom såväl Region Jönköpings län som i nationella eller regionala samarbetsforum.
Exempel på sådana forum är Inera, Kundgrupp Cosmic och Sydöstra Sjukvårdsregionen.
Prioritering av uppdrag och projekt görs av programstyrgrupper och styrgrupper i enlighet
med Region Jönköpings läns riktlinje för styrning av utveckling och förvaltning av ITlösningar.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
God förmåga att möta ändrade förutsättningar

Process och produktion

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Samlat IT-ansvar

Lärande och förnyelse

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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Ekonomisk ersättning i budget
Kostnader för IT-centrum ska vara i samma nivå som intäkter och anslag över tid.
Styrmodellen ska visa hur IT-centrums olika uppdrag finansieras.
Styrmodell för 2020
IT-centrum har en ekonomistyrningsmodell som innebär att alla IT-kostnader summeras ihop
till tjänster (respektive tjänst bär sina egna kostnader). Av styrmodellen framkommer hur
olika tjänster ska finansieras där tjänsterna är kategoriserade i nedanstående tre grupper:




särskilda uppdrag - finansieras via anslag
stöd till verksamhet - gemensamma tjänster, finansierade via anslag eller solidariskt
finansierat via IT-pålägg.
stöd till verksamhet - övriga tjänster, finansierade via överenskommelser med
verksamheter/kunder som kan vara fasta abonnemang eller rörlig debitering.

Beloppen i tabellen nedan är i miljoner kronor
Område

Ersättningsformer

Belopp

Fördelningsprincip

Användartjänster

Avtal

10,6

Fördelas efter antal
användare

Arbetsplatstjänster

Abonnemang

93,1

Fördelas efter antal
enheter

Telefonitjänster

Abonnemang/Avtal

17,6

Fördelas efter antal
enheter/utifrån avtal

Infrastruktur- och
stödsystem

Avtal

13,1

Fördelas utifrån avtal

Gemensamma tjänster

Anslag

92,3

Fördelas efter antal
användare

Systemtjänster Vård IT

Avtal

127,6

Fördelas utifrån avtal

Konsulttjänster

Rörlig debitering

86,0

Fördelas efter antal
enheter

Övriga tjänster

Avtal

10,2

Fördelas utifrån avtal

Windows 10, förstudier

Anslag

1,8

Anslag

Totalt

452,4

Investeringsbudget
Investeringar

Budget 2020, tusen kronor

Telefoniplattform

5 000

Ospecificerade investeringar

23 500
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha
som mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem.
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra projekt och förstudier utifrån eSPIRs
prioriteringar.

Detta omfattar exempelvis
* Breddinförande av eRemiss
* Införande av formulärstjänster till invånare

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers
prioriteringar och planering

Detta omfattar exempelvis
* Förvaltning, ny funktionalitet och nya moduler i
Cosmic
* Övergång till Cosmics remiss och svarssystem
BOS
* Översyn av ramverk och behörigheter
* Införande av processinriktad vårddokumentation
(CD 2)
* Införande av Cosmics mobila plattform (Nova)
* Införande av kliniskt beslutsstöd (CDS)
* Införande av RETTS inom fler verksamheter
* NPÖ/Journalen – fortsatt arbete med att göra
informationsmängder tillgängliga för invånarna
* Införande av självservice för provtagning
(Patientens Egen Provhantering, PEP)
* Införande av system för kvalitetsuppföljning i
primärvården (Medrave)
* Uppgradering av flera system
* Comprima
* Cytodose
* Folktandvården
* Ny version av Folktandvårdens kärnsystem, (T4)

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
Medicinsk vård
* Integration för ambulanssjukvården med Cosmic
(Paratus)
* Uppgradering av Paratus (ambulansen)
* Uppgradering av PMO (barnhälsovården)
Kirurgisk vård
* Införande av ny version Metavision (OP/IVA)
* Uppgradering av Obstetrix (kvinnosjukvården)
* Uppgradering av patientövervakningen på Ryhov
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
* Införande av stöd för bedömning och uppföljning
inom barn och ungdomspsykiatrin (BCFPI).
Samverkan med BUM inom medicinsk vård.
* Upphandling och införande av system för
bentäthetsmätningar

Strategiska mål:

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer:

Användbara och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

IT-centrums bidrag till verksamhetens digitalisering

År

4

Kvalitet i projekt

Tertial

4

Kvalitet i systemförvaltning

År

4

Samlat kundindex

År

4

Användarnas bedömning av IT-plattformen

År

4

Antal oplanerade driftsavbrott med kundpåverkan
på beredskapssystem

Månad

17

Uppstartstid PC (minskning)

Månad

-10%

Aktiviteter

Beskrivning

Medverka i arbetet med plan för att möta
verksamhetens analysbehov (BI-strategi).

Planen tas fram tillsammans med regionledning och
representanter från verksamheten

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp Stödsystem och teknisk
plattforms samt styrgruppers prioriteringar och
planering

Detta omfattar exempelvis

IT-centrum, Verksamhetsplan

* Fortsatt utveckling av gemensamt intranät
inklusive dokumenthantering
* Etablering av plattform för lärande och kompetens
(LMS)
* Kontinuitetssäkring av SITHS-kort
* Införande av centraliserad behörighetshantering
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Aktiviteter

Beskrivning
* Länstrafiken
* Införande av nytt biljett- och betalsystem och
kundportal (program Lynx)
* Införande av nytt teknikhus
* Verksamhetsstöd och service
* Införande av digitala textilskåp
* Regional utveckling/Utbildning och kultur
* Etablering nytt biljettsystem SMOT

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten

IT-säkerheten behöver utvecklas kontinuerligt, i nära
samverkan med informationssäkerheten, som
omfattar exempelvis
* Förbättringar inom IAM-området (åtkomst,
behörigheter och kataloger)
* Aktiv övervakning av komponenter och tjänster
* Införande av centraliserad behörighetshantering
* Införande av Security Operating Center, SOC

Slutföra införande av Windows 10 och avveckling av
Windows 7

Användare behöver välfungerande, ändamålsenliga
och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet i en
alltmera digitaliserat vardag. Dessutom är en
kostnadseffektiv förvaltning av IT-lösningar helt
nödvändig i takt med att förväntningar, behov och
krav snabbt och kontinuerligt förändras.
Operativsystem Windows 10 från Microsoft är mer
anpassat till dessa nya behov och krav. Införandet
har pågått under 2019 och slutförs under 2020.
Arbetet kräver ett nära samarbete mellan
systemägare, systemförvaltare och IT-centrum.

Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt

Mobila arbetssätt kräver tillgång till säkra mobila
tillämpningar, vilket ställer nya krav på ITinfrastrukturen. Nödvändiga lösningsmönster och
komponenter etableras.

Kontinuerlig vidareutveckling av infrastruktur och
återanvändbara IT-komponenter

Relevant infrastruktur och återanvändbara
komponenter vidareutvecklas i takt med de behov
som uppstår. Exempelvis komponenter för
inloggning (inkl BankID), integrationer och lagring.

Strategiska mål:

God förmåga att möta ändrade förutsättningar
Framgångsfaktorer:

God strategisk utblick
Aktiviteter

Beskrivning

Aktivt delta i strategiska samverkansforum
nationellt, regionalt och lokalt

Avser t.ex. Ineras programråd, Kundgrupp Cosmic
och dess råd, samt SLIT.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Implementera och samverka med den nationella ITinfrastrukturen

Regionen har ett åtagande att medverka till en
gemensam nationell arkitektur och infrastruktur, för
att skapa goda förutsättningar för
informationsdelning och nationella e-tjänster. Det
innebär att lokala insatser måste genomföras för att
implementera och samverka med den nationella ITinfrastrukturen.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Process och produktion
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.
Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Verka för god samverkan med länets kommuner

IT-centrum deltar i eHälsorådets möten enligt
fastlagd plan. Relevanta projekt och aktiviteter
hanteras i samråd med berörda IT-styrgrupper.

Strategiska mål:

Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer:

Effektiva leveranser i utveckling och förvaltning
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel projekt som startas inom förväntad tid

Månad

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Verka för god styrning av IT-utveckling, förvaltning
och drift i enlighet med verksamhetens krav

Styrningen av utveckling och förvaltning utgår från
beslut i IT-styrgrupperna. Driften paketeras i för
verksamheten relevanta tjänster.

Framgångsfaktorer:

Effektiv drift och support
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Incidenter avslutade i rimlig tid

Månad

23

Svarstider i kundcenter

Månad

90 %

Antal standardbeställningar som ej är levererade
inom avtalad tid

Månad

86

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Förenklat IT-stöd för IT-centrums kunder

De flesta av de beställningar som IT-centrum tar
emot görs genom ett etablerat IT-stöd
(tjänstekatalogen). För att effektivisera kundens
hantering görs insatser för att förenkla IT-stödet.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning
Framgångsfaktorer:

Upprätthålla IT-centrums certifiering enligt ISO9001
(kvalitetsledning)
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ökad projektmognad för högre kvalitet i projekt

År

2,7

Ökad arkitekturmognad för att minska
komplexiteten

År

5

Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra systematiskt kvalitetsarbete för att
säkerställa optimerade processer

Kvalitetsarbetet sker i enlighet med krav i
ISO9001:2015.

Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Hantering av synergiärenden

Månad

90 %

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätt effektivisera genom moderna arbetssätt
(agilt/lean)

Fortsatt förbättringsarbete.

Stimulera medarbetares delaktighet i aktiviteter som
främjar ständiga förbättringar

Medarbetares delaktighet i ständiga förbättringar
görs exempelvis genom retrospektiv, arbete i s.k
CoP-grupper och i processgrupper.

Framgångsfaktorer:

Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad kompetens
Aktiviteter

Beskrivning

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov

Arbetet ska resultera i en strategisk
kompetensförsörjningsplan.

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Aktiviteter

Beskrivning

Rekrytering i enlighet med budget

IT-centrum arbetar aktivt med kompetensförsörjning
i linje med ökad efterfrågan på IT-centrums tjänster
inom givna budgetramar.

Fokuserade åtgärder för att attrahera IT-kompetens.

Åtgärder för att marknadsföra IT-centrum som
arbetsplats, såväl externt som internt

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Uppföljning bemanningskostnader - andel konsulter

Tertial

IT-centrum, Verksamhetsplan
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Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år 0 %

Aktiviteter

Beskrivning

Löpande uppföljning av personalhälsa

Respektive enhetschef följer löpande upp all
frånvaro längre än fem dagar. Samtal sker med
medarbetare om orsaker till frånvaron och AME
kopplas in vid behov.
Ledningsgruppen följer statistik över personalhälsa
månadsvis.

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
fastlagda planer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
innefattar många olika aktiviteter som t ex APT:er,
medarbetarsamtal, medarbetarenkät och
arbetsmiljöronder. Inom ramen för det
hälsofrämjande arbetet tas en årlig HFA-plan fram
tillsammans med medarbetare i HFA-gruppen.
Dokumentation om vad som görs läggs bl.a. i Hälsooch arbetsmiljöplanen på intranätet. Uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ITcentrum genomförs utifrån IT-centrums årscykel.

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
IT-centrum, Verksamhetsplan
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Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.

IT-centrum, Verksamhetsplan

16(18)

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med framtagande av
regiongemensamma, IT-relaterade avtal
(upphandling)

Systematiska och genomarbetade upphandlingar
skapar förutsättningar för effektiv och
kostnadseffektiv leverans.

Fortsatt kostnadskontroll i licenshanteringen (SAM)

Tillgångarna i programvara (licenser) är omfattande
och kräver en effektiv hantering och kontroll genom
hela programvarans livscykel.

Uppföljning utifrån fokusområden i styrmodellen

De områden som ska följas upp särskilt enligt
styrmodellen är
* Införande av Windows 10
* Uppföljning av avtal med Cambio
* Uppföljning av avtal med Microsoft

IT-centrum, Verksamhetsplan
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HÅLLBARHET
Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Inriktning: Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings
länstrafik) ska minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört
med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Koldioxidutsläpp (koldioxidekvivalenter)

Tertial

10

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

0%

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med hållbart resande.

Undanröj tekniska hinder för webb- video- och
telefonmöten (handlingsplan reseanalys)

IT-centrum, Verksamhetsplan

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.
Genomgång av befintlig teknisk utrustning
(infrastruktur och tillbehör). Tillse så att
medarbetarna tycker att denna är tillfredsställande
för användning av videokonferens, webmöten och
telefonkonferens.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.
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Inledning
Verksamhetsstöd och services verksamhetsidé är att "Vara en trygg och nära samarbetspartner
som ger kundnöjdhet genom samverkan, tillgänglighet och kompetens."
Uppdraget är att stödja verksamhetsområdena inom Region Jönköping län utifrån deras behov
samt bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet utifrån 14 olika
kompetensområden.

De delar som under 2020 kommer att vara i fokus är följande:














att utveckla vårdnära service utifrån "rätt använd kompetens" - RAK
att genomföra översyn av sjukhusköken
att förbättra tillgängligheten avseende 1177 vårdguiden på telefon
att minska kort- och långtidssjukfrånvaro
att tillsammans med centrala ekonomi och IT utveckla investeringsprocessen
att intensifiera arbetet med elektronisk handel
att arbeta med besluten kopplade till hållbarhetsprogrammet
att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för 2021-2025
att genomföra den stora volymen av fastighetsinvesteringar
att uppdatera fastighetsutvecklingsplaner för våra sjukhus
att arbeta för att minska antal körda mil gällande våra transporter
att utifrån presenterad utredning genomföra analys av innehåll, omfattning och
organisation av vaktmästeri slutförs
att fortsätta arbetet med interkulturell kommunikation/ledarskap för att möta
välfärdsutmaningen

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Vi skapar värde för kunden

Process och produktion

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Kostnadseffektiv upphandling
Processorienterad effektiv verksamhet
Vi erbjuder rätt produkter och tjänster

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

HÅLLBARHET

Hållbar utveckling 2017-2020
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Ekonomisk ersättning i budget
Verksamhetsstöd och service ska inom ekonomiska ersättningar/ramar nå mål och
inriktningar som Regionfullmäktige beslutat om i ”Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022".
Uppdragen för Verksamhetsstöd och service fastställs i Budget och verksamhetsplan av
Regionstyrelsen. Regiondirektören fastställer styrmodell av vilken framkommer hur olika
uppdrag finansieras. Finansieringsformerna är:






särskilda uppdrag - finansieras via anslag
o 1177 Vårdguiden på telefon
o katastrofläkemedel
o vissa hjälpmedel med krav på logopedkompetens och peruker inom
hjälpmedelsverksamheten
o närservice, bårhus
o sjukhusstöd, flyttjänst och möbelförråd
o energikontoret, ledningsfunktion
stöd till verksamhet - gemensamma tjänster, finansieras via anslag/AO-pålägg
o inköp och e-handel
o fakturahantering
o löneadministration
o kontaktcenter
o miljö
stöd till verksamhet - övriga tjänster, finansieras via överenskommelser med
verksamheter/kunder som kan vara fasta abonnemang eller rörlig debitering.

Av tabellen framgår budgeterade intäkter för 2020, exkl interna köp inom det egna
verksamhetsområdet. Totalt uppgår budgeterad omsättning till 1 899,7 miljoner kronor. Enligt
separat styrmodell för regionfastigheter ingår en budgetregleringspost med 31,6 miljoner
kronor för effekter av införande av komponentavskrivningar och sänkt internränta. Sparmål
har genomförts med 3,0 miljoner kronor. Ram för ospecificerad utrustning uppgår till 3,5
miljoner kronor.
Tabell: Budgeterade intäkter 2020 exkl interna intäkter och omföringar inom
Verksamhetsstöd och service
Anslag, mnkr

Summa per område,
mnkr

30,2

30,2

0,0

10,8

10,8

Läkemedelsförsörjning,
sjukhusapotek

288,5

1,0

289,5

Läkemedelsförsörjning,
klinisk farmaci

10,0

Område

Avtal/ abonnemang/
rörlig debitering, mnkr

Invånarservice, 1177
Vårdguiden på telefon
Invånarservice,
kontaktcenter

Inköp
Materialförsörjning

10,0
15,8

235,3

Miljö
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan

15,8
235,3

8,6

8,6
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Avtal/ abonnemang/
rörlig debitering, mnkr

Anslag, mnkr

Summa per område,
mnkr

11,3

1,1

12,4

3,6

15,1

18,7

16,3

5,0

21,3

228,6

5,4

234,0

62,0

2,6

64,6

Måltid

103,4

4,0

107,4

Närservice

161,3

5,2

166,5

Område
Energikontoret
HR
Ekonomi
Hjälpmedels-centralen
Sjukhusstöd

Länstransporter

43,6

43,6

Medicinsk teknik

38,8

38,8

Ofördelat
Regionfastigheter
Totalt

-0,5

-0,5

624,3

-31,6

592,7

1 827,0

72,7

1 899,7

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan,
samt att skapandet av delade tjänster inom RJL undersöks.1177 ska ha en tydlig koppling till
den nära vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra
tillgängligheten.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Uppföljningsmått - Nationell mätning (antal
samverkande regioner /landsting) VO

Tertial

11

Invånarservice 1177 - Besvarade samtal inom 9
minuter VO

Månad

75 %

Aktiviteter

Beskrivning

Aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten på
1177 Vårdguiden på telefon och nå de mål som sätts
nationellt och i vår egen verksamhet

Tillgängligheten i väntetid och så kallade
överbelastade samtal följs fortlöpande. Full
bemanning är en prioriterad fråga.

Framgångsfaktorer:

Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska
fungera.
Uppdrag/mål:
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där
det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt
använd kompetens
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska
fungera. Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det
är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens.
Exempel på detta är patientnära städning, måltidshantering, förråds- och textilhantering samt
patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Uppföljningsmått - Antal uppdrag i jämförelse med
föregående år VO

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Skapa personella förutsättningar inom område
närservice för att möta kundens behov gällande
vårdnära service.

Arbete med rekrytering av medarbetare för vårdnära
service fortlöper.

Strategiska mål:

Vi skapar värde för kunden
Framgångsfaktorer:

Kunden har förtroende för våra produkter och tjänster
Uppdrag/mål:
Vi möjliggör för kunden en lägre möbelkostnad genom att nyttja tillgängliga
möbelförråd för regionen
Mätetal

Periodicitet

Uppföljningsmått - Antal utlevererade möbler från
möbelförråd

Tertial

Målvärde 2020

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar i nära samverkan med kunden
Uppdrag/mål:
Samtliga områden har forum för dialog med kunden.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Genomföra kunddialoger regelbundet

Avstämningar av kundnöjdhet och utvecklingsfrågor.

Framgångsfaktorer:

Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel områden som stämt av sin kundnöjdhet i sina
forum VO

Tertial

100 %

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Vidareutveckla och marknadsföra en väg in för
kund via kontaktcenter

För att underlätta för våra kunder att hitta rätt i vår
organisation kommer en kontaktväg in för
Verksamhetsstöd och service natt startas upp.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Process och produktion
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet
Den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten ska fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna
möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel
Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att länsinvånarna ska få
samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det enskilda
fallet..
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom
samtliga produktområden

Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom samtliga
produktområden

VO Medverka till god kontroll av
förskrivningsmönster och ekonomi/uppföljning inom
samtliga områden

Medverka till god kontroll av förskrivningsmönster
och ekonomi/uppföljning inom samtliga områden

Uppdrag/mål:
Måltidsverksamhet
Mat som serveras inom verksamheten inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och
producerad under hållbara förhållanden.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en måltidspolicy

Region Jönköpings län ska ta fram en måltidspolicy
som ska användas i den egna verksamheten och vid
arrangemang som utbildningar och konferenser

Översyn av sjukhusköken

Under 2020 görs en översyn av sjukhusköken för att
ge underlag till beslut inför budget 2021.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Uppdrag/mål:
Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor och ta
fram handlingsplaner i samverkan

I samverkan med kommunerna är
omvärldsbevakning och utvecklingsfrågor en viktig
del.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Aktiviteter

Beskrivning

Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån rapporter i
Diver

Uppföljning och analys av de köp som sker utanför
avtal ska genomföras.

Uppdrag/mål:
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel
genom att anpassa upphandlingens storlek

Möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel
genom att anpassa upphandlingens storlek

Uppdrag/mål:
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för all verksamhet som Region
Jönköpings län ansvarar för och upphandlar. Kravet gäller i alla led, även underentreprenörer.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Krav på kollektivavtalsliknande villkor ska
användas om det är behövligt. Kravet gäller i alla led,
även underentreprenörer.

Krav på kollektivavtalsliknande villkor ska användas
om det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även
underentreprenörer.

Uppdrag/mål:
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling
Krav på personalövertagande och sysselsättningskrav ska finnas med i de upphandlingar där
det är relevant.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Krav på personalövertagande och
sysselsättningskrav ska finnas med i de
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

upphandlingar där det är relevant

upphandlingar där det är relevant

Uppdrag/mål:
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå
från välfärdens och medborgarnas behov. Region Jönköpings län ställer krav på att det som
upphandlas omfattas av långtgående krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region
Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med grund i vårt program för Hållbar
utveckling. Även klimatpåverkan ska beaktas vid inköp. Vid upphandlingar ges
förutsättningar för innovationer och innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska
möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till
cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara. Region Jönköpings län ska
vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel som produceras med
omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt
Aktiviteter

Beskrivning

VO Upphandling ska utgå från välfärdens och
medborgarnas behov

Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region
Jönköpings län. Upphandling ska utgå från välfärdens
och medborgarnas behov. Region Jönköpings län
ställer krav på att det som upphandlas omfattas av
långtgående krav på hållbarhet och socialt
ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också
långtgående miljökrav med grund i vårt program för
Hållbar utveckling. Även klimatpåverkan ska beaktas
vid inköp. Vid upphandlingar ges förutsättningar för
innovationer och innovationsvänliga lösningar.
Region Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar
tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett
helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi
där returflöden skapas och material tas tillvara.
Region Jönköpings län ska vid utformningen av
upphandlingsavtal möjliggöra inköp av livsmedel
som produceras med omfattande krav på god
djurhållning och till stora delar ekologiskt

Uppdrag/mål:
Möjliggöra för små och medelstora aktörer att konkurrera om avtal när det är
relevant
Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på
landsbygden, samt den idéburna sektorn att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när
det är relevant. Vi ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor inom de branscher det är
behövligt. Kravet gäller i alla led, även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad verksamhet. Krav på
personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Möjliggöra för små och medelstora aktörer att
konkurrera om avtal när det är relevant

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och
medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt
den idéburna sektorn att konkurrera om Region

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer
krav på kollektivavtalsliknande villkor inom de
branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led,
även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och
goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i
upphandlad verksamhet. Krav på
personalövertagande ska finnas med i de
upphandlingar där det är relevant.

Uppdrag/mål:
Definition av områden där innovationsvänlig upphandling ska främjas
En bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens
effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid
inköp ta hänsyn till intentionerna i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling.
Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För
att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt
det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till betalning utvecklas.
Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så
stora effekter som möjligt. Under planperioden ska några områden definieras där
innovationsvänlig upphandling ska främjas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram områden där innovationsvänlig upphandling
ska främjas

Identifiering av områden där innovationsvänlig
upphandling kan genomföras ska göras under året.

Strategiska mål:

Processorienterad effektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

Uppföljning av nyckelmått inom varje område
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Hjälpmedelsförsörjning -Leveranssäkerhet % VO

Månad

96 %

Hjälpmedelsförsörjning - Tillgänglighet % VO

Månad

80 %

Inköp - Effekt % VO

Månad

-5 %

Inköp - uppföljningsmått upphandlingsvolym kr
ackumulerat VO

Månad

Invånarservice 1177 - medelväntetid på besvarade
samtal VO

Månad

9 min

Invånarservice 1177 - medelväntetid på besvarade
samtal ackumulerat VO

Månad

9 min

Invånarservice 1177 Besvarade samtal totalt % VO

Månad

75 %

Invånarservice kontaktcenter - Besvarade samtal
inom antal sek VO

Månad

20 sek

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Läkemedelsförsörjning - Kostnad/ orderrad i kr
ackumulerat VO

Månad

120 kr

Läkemedelsförsörjning- Uppföljningsmått gällande
antal läkemedels-genomgångar ackumulerat VO

Månad

Materialförsörjning - Distributionskostnad %
ackumulerat VO

Månad

13 %

Materialförsörjning - Kostnad per orderrad i kr
ackumulerat VO

Månad

45 kr

Materialförsörjning-Medelservicegrad % VO

Månad

96 %

Medicinsk teknik - Kundfaktor %. VO

Månad

60 %

Medicinsk teknik - Andel utförda FU% inom utsatt
tid. VO

Månad

100 %

Miljö - Kundtid % VO

Månad

80 %

Ekonomi - andel e-fakturor % VO

Månad

100 %

Säkerhet - Uppföljningsmått avseende antal akuta
utryckningar av ordningsvakt/väktare VO

År

Säkerhet - Uppföljningsmått avseende antal
polisanmälda brott per sjukhus VO

År

Måltid - Antal gäster per arbetad timma VO

Månad

11 st

Måltid- Total intäkt per arbetade timmar VO

Månad

660 kr

Närservice - Godkända Kvalitetskontroller VO

Månad

90 %

Invånarservice 1177 - Besvarade samtal totalt % Vardagar VO

Månad

75 %

1177 invånarsevice - Besvarade samtal totalt % Helg VO

Månad

75 %

Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område ska arbeta fram förslag till
effektiviseringar för oss eller kund med fastställda
nyckelmått som utgångsläge

Förslag till effektiviseringar för oss eller kund ska
arbetas fram.

VO Alla områden ska utföra brandskyddskontroller
och mätning sker under egenkontroller i Stratsys

Registrering av genomförda brandskyddskontroller
ska göras i för ändamålet avsedd modul i Stratsys.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Strategiska mål:

Vi erbjuder rätt produkter och tjänster
Framgångsfaktorer:

Effektiva, ändamålsenliga, kommunicerade och väl dokumenterade
processer
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel områden som har dokumenterat i
ledningssystemet AM och kommunicerat sina
processer (kan vara både inom området och med
kunder) VO

Tertial

100 %

Andel läskvittenser på dokumentation i AM

Tertial

100 %

Uppdrag/mål:
Alla produkter och tjänster som vi levererar har god kvalitet
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Uppföljningsmått - Antal försenade avtalsuppgifter

Månad

Aktiviteter

Beskrivning

VO Alla områden ska redovisa mål och eventuella
handlingsplaner för god kvalitet

Arbete med god kvalité ska fortlöpa inom varje
område.

Uppdrag/mål:
Vi har en väl fungerande samverkan kring kris och beredskapsfrågor med tydlig
ansvarsfördelning
Aktiviteter

Beskrivning

VO Fastställa ansvar och uppdrag i samband med kris
och beredskapsfrågor

Fastställa ansvar och uppdrag i samband med kris
och beredskapsfrågor. Rutiner och handlingsplaner
ska tas fram.

Uppdrag/mål:
Arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation
och parkeringsplatser minimeras
Aktiviteter

Beskrivning

VO Översyn av fastighetsplaner samt byggplaner ska
genomföras avseende hårdgjord yta.

Översyn av fastighetsplaner samt byggplaner ska
genomföras avseende hårdgjord yta.

Uppdrag/mål:
En kraftfull satsning på solenergi görs på Regions Jönköpings läns fastigheter.
Aktiviteter
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta vidare utifrån framtagen plan för
solenergi

Arbeta vidare utifrån framtagen plan för solenergi

Uppdrag/mål:
Användning av plaster minskas genom att byta ut plastartiklar mot produkter som
är biologiskt nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Analys över vilka plastprodukter som kan
ersättas av annat material genomförs inför varje
upphandling

Analys över vilka plastprodukter som kan ersättas av
annat material genomförs inför varje upphandling

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Alla områden ska ha en uppdaterad
kompetensförsörjningsplan.

Framtagna kompetensförsörjningsplaner ska
uppdateras årligen.

Uppdrag/mål:
Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking
Aktiviteter

Beskrivning

VO Analys kopplat till våra förutsättningar ska
genomföras utifrån utförd
omvärldsbevakning/benchmarking

Analys kopplat till våra förutsättningar ska
genomföras utifrån utförd
omvärldsbevakning/benchmarking. Redovisning sker
kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Lära av goda exempel för att främja vår utveckling tillsammans med våra kunder
genom att kontinuerligt återföra erfarenheter från omvärlden.
Framgångsfaktorer:

Forskningsarbete inom relevanta områden
Aktiviteter

Beskrivning

VO UE: Vårdbyggnadsforskning som skapar evidens
för lokalutformning utförs enligt plan

Vårdbyggnadsforskning som skapar evidens för
lokalutformning utförs enligt plan.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Medarbetare
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:

Attrahera och rekrytera
Det är viktigt att vara tydliga med vårt arbetsgivarvarumärke och att agera som en enhetlig
arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande medarbetare. Rekryteringsarbetet ska
genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår kompetensbaserade rekryteringsmodell.
Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs Region
Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik region.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Kandidatupplevelse vid rekrytering

Tertial

Aktiviteter

Beskrivning

VO Marknadsföring genom deltagande på
jobbmässor (t ex teknikmässa, lokala jobbmässor på
orten - eller tillsammans med regionen vid större
event som t ex Dream-hack.)

Marknadsföring genom deltagande på jobbmässor (t
ex teknikmässa, lokala jobbmässor på orten - eller
tillsammans med regionen vid större event som t ex
Dream-hack.

VO Samtliga rekryteringsprocesser ska ha sin
utgångspunkt i kompetensbaserad rekrytering

Samtliga rekryteringsprocesser ska ha sin
utgångspunkt i kompetensbaserad rekrytering

Framgångsfaktorer:

Kompetenta och engagerade medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

Hälsa, delaktighet och likabehandling
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Sjukfrånvaro ska inte öka
jämfört med fg år

Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område ska analysera och vid behov
redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Varje område ska analysera och vid behov redovisa
åtgärder för att minska sjukfrånvaron

VO Varje chef ansvarar för att skapa hälsofrämjande
arbetsplats för sin verksamhet

Varje chef ansvarar för att skapa hälsofrämjande
arbetsplats för sin verksamhet

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och
uppföljningar ske regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och
olycksfall.
Arbetet med de aktiva åtgärderna, som ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet, omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det
ordinarie systematiska arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet och ska prioriteras under 2020.

VO Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare
bjuds in till APT och andra aktiviteter under sin
frånvaro

Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare bjuds in
till APT och andra aktiviteter under sin frånvaro

Uppdrag/mål:
Aktiv och likvärdig rehabilitering
Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån sina behov.
Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma
tillbaka till arbete.
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Alla områden ska erbjuda sina medarbetare en
aktiv och likvärdig rehabilitering

Alla områden ska erbjuda sina medarbetare en aktiv
och likvärdig rehabilitering

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter.
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och
chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö
och god kommunikation.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Medarbetarsamtal

Tertial

90 %

Framgångsfaktorer:

Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Utvecklande aktiviteter såsom t.ex temadagar för
våra chefer ska tas fram

Arbete med till exempel chefsdagar ska fortlöpa.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Ett
närvarande ledarskap är viktigt för medarbetaren. Cheferna är arbetsgivarföreträdare med ett
tydligt mandat att leda verksamheten och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå
uppsatta mål. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Aktiviteter

Beskrivning

Chefer och ledare ska delta i chefs/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.

Chefer och ledare i Region Jönköpings län ska delta i
de chefs-/ledarutvecklingsprogram och
chefsutbildningar som är aktuella.

Framgångsfaktorer:

Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision,
verksamhetsidé, värderingar och mål
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel områden/ enheter har framtagna
handlingsplaner gällande våra 4V VO

Tertial

100 %
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V
(Vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål)

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V
tillsammans med sina medarbetare.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Uppdrag/mål:
Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att
verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Regionfastigheter - Vakansgrad, andel tomställda
lokaler % VO

Tertial

2%

Aktiviteter

Beskrivning

VO Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner
som stäms av varje tertial

Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner som
stäms av varje tertial

VO Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner som
stäms av varje tertial

Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner som stäms
av varje tertial

Framgångsfaktorer:

Utrymme för utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

VO Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet

Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet
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Framgångsfaktorer:

Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Beskrivning

VO Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell
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HÅLLBARHET
Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Aktiviteter
Genomföra analys för klimatanpassning

Beskrivning
Genomföra analys av hur Region Jönköpings läns
verksamheter behöver förbereda sig för ett
förändrat klimat

Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Inriktning: Drivmedelsanvändningen inom Länstrafiken ska utgöras av förnyelsebara
drivmedel till 90 procent inom stadstrafiken, till 80 procent inom regiontrafiken, till 60
procent inom tågtrafiken och till 20 procent inom serviceresor.
Energianvändningen för uppvärmning, kyla och el för regionägda fastigheter ska
effektiviseras, baserat på vår utredning om klimat- och energieffektivisering, och ska vara
förnybar till minst 90 procent i ordinarie drift.
Andelen förnyelsebara drivmedel i upphandlade transporter exklusive
kollektivtrafiktransporter ska vara minst 25 procent.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel levererad energi från förnyelsebara
energikällor

År

90 %

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Inriktning: Den allmänna kollektivtrafikens totala energiförbrukning/personkilometer ska ha
minskat med 20 procent jämfört med 2011.
Levererad energi till våra fastigheter ska vara maximalt 160 kWh/m2. Vid eller i anslutning
till våra byggnader ska 3 GWh/år förnyelsebar energi produceras.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Levererad energi elförbrukning

Tertial

75 kWh/m2

Levererad energi värmeförbrukning

Tertial

85 kWh/m2
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Aktiviteter

Beskrivning

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus för
levererad energi.

Gäller för nybyggnation med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017 och framåt.

Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Inriktning: Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings
länstrafik) ska minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört
med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Koldioxidutsläpp från arbetspendling

År

0,93 ton/anställd

Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)

Tertial

-30 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och hyrbil (korttid)

Tertial

-15 %

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

År

0,115 ton/anställd

Andel fordon som lever upp till Region Jönköpings
läns drivmedelsstrategi

Tertial

85 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

0%

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

0%

Aktiviteter

Beskrivning

Inköp och tankning i enlighet med
drivmedelsstrategi

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna
strategi.

Laddstolpar till elbilar för besökande och
personal ska i samarbete med el-nätägaren byggas
ut vid våra fastigheter.

Från år 2018 bör huvuddelen av våra motorvärmare
vara bortplockade efter en behovsanalys och dess
ledningar frigjorda till förmån för elbilar.

Arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan
reseanalys)

Översyn att införa avgifterna för parkeringsplatser
vid främst för de centrala arbetsplatserna i
Jönköping. Utgå från parkeringsutredningen och
fastställ vilka regler som gäller. Kommer att ingå i
trafikplan för Ryhov.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice
(handlingsplan reseanalys)

Säkra förvaringsutrymmen med cykelservice vid de
större arbetsplatserna: pump, verktyg, laddning för
elcykel.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-12-31.

Försörja med fler ladd-P-platser (handlingsplan
reseanalys)

Planera för ökad användning av elbilar genom
utveckling av ladd-P-platser.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
Slutdatum för aktivitet: 2020-12-31.

Genomföra informationskampanjer
(handlingsplan reseanalys)

interntidning/annonser ”På plats”-information, där
företrädare från kollektivtrafiken, cykelföretag,
videokonferensföretag, mm får presentera sina
produkter Kampanjer med nyanställda som
målgrupp
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-07-01.

Fysiska åtgärder för ökad cykling (handlingsplan
reseanalys)

Skapa incitament för ökad cykling, eventuellt
tillsammans med kommunerna i regionen. Se över
trygghetsskapande åtgärder t.ex belysning,
cykelbanor, gångbanor.
Aktiviteten ingår i handlingsplan från reseanalys
Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-06-01

Erbjuda hälsotest (handlingsplan reseanalys)

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan
reseanalys)

Bygger på frivillighet där enskilda medarbetare eller
medarbetargrupper genomför ”hälsotest” för att
kunna följa utvecklingen av hälsan som en ”sporre”.
Hälsotrampare har tidigare testats med bra resultat
inom Region Jönköpings län.
Aktiviteten ingår i handlingsplan från reseanalys
Cero.
Slutdatum för aktivitet: 2020-07-01
1. Se över om det går utveckla bilbokningssystemet
så det underlättar samåkning. Rutin att vid manuell
bokning alltid se över om det finns möjlighet för
kunden att samåka.
2. Ge tydligare feedback vid bokning av bilpoolsbilar.
Kostnader, utsläpp, restid, samåkningspotential.
Aktiviteter ingår i handlingsplan från reseanalys
Cero.
Slutdatum för aktiviteter: 2020-12-31.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från
kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och
tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Inriktning:
Vår materialförsörjning ska fokusera på att använda hållbara kemiska produkter och
förnyelsebara material. Vi tar också hänsyn till miljö- och sociala förhållanden vid
produktionen.
Vi ska initiera innovationsvänliga upphandlingar med fokus på hållbarhet inom
produktgrupperna; varor för barn, sjukvårdsmaterial och textila material.
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Antal upphandlingar där kvalificerade miljökrav
respektive sociala/etiska krav har ställts
(uppföljningsmått)

År

Antal genomförda innovationsvänliga upphandlingar
(uppföljningsmått)

År

Matsvinn per restaurangportion

Tertial

-10 %

Matsvinn per patientportion

Tertial

-10 %

Aktiviteter

Beskrivning

Mätning av matavfall och åtgärder för minskning
av matsvinnet

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en
målsättning för att minska matsvinnet samt ge
förslag på åtgärder för att minska detta.

Användning av engångsmaterial ska utredas

Vår användning av engångsmaterial ska utredas i
syfte att minska användningen och främja
förnyelsebara material.

Utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning
av miljökrav

Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för
uppföljning av de miljömässiga krav som ställs på
upphandlade leverantörer.

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det
nationella samarbetet (CSR)

”Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling” där
all uppföljning av sociala och etiska krav sker. Detta
gör vi bland annat genom delaktighet i nationell
samverkan för hållbar upphandling.

Utreda möjligheten att använda livsmedel från
våra naturbruksgymnasier i egen verksamhet.

Vi ska utreda möjligheten att använda de livsmedel
som produceras i våra naturbruksgymnasier i vår
egen verksamhet.

Minska användningen av buteljerat vatten.

Målvärde 2020

Kartlägga användning av buteljerat vatten och ta
fram åtgärder för att minska användningen.

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant
sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen
Aktiviteter
Grönstrukturplan Eksjö och Värnamo

Beskrivning
Vid sjukhusen ska en grönstrukturplan upprättas för
att öka den kvalitativa miljön för patienter, besökare
och anställda. Grönstrukturplanen ska även främja
den biologiska mångfalden och klimatanpassa våra
sjukhusområden. (Ansvarig: Regionfast.)

Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Det innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att
det finns en ”vi-känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
Inriktning:
Vi ska öka kunskapen om social hållbarhet bland våra politiker, chefer och medarbetare.
All utveckling i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi(RUS) ska genomförs på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Vår värdegrund ska aktualiseras i samband med arbetsplatsträffar och i det dagliga arbetet för
att stärka dess roll i det dagliga arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Vad medarbetarna kan göra för att bidra till ett mer
hållbart samhälle. Utbildningen kommer genomföras
som webb-utbildning med samtliga anställda.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Inga hinder läggs för mångfald, kompetens är
styrande.

Inga hinder läggs för mångfald, kompetens är
styrande.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Inriktning:
Jämlikhet och likabehandling; våra verksamheter och arbetsplatser ska präglas av mångfald
och bedrivas normmedvetet och på ett sätt som motverkar all diskriminering, trakasserier och
repressalier.
Aktiviteter

Beskrivning

VO Verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av
likabehandling.

Verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av
likabehandling.

Uppdrag/mål:
Integration
Integration; verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för
strategier, planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
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Inriktning:
Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande. Ett bra bemötande
bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde.
Aktiviteter

Beskrivning

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande
byggprojekt

Till exempel genom anställning av personer med
relevant kompetens som står utanför
arbetsmarknaden.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Inriktning:
En kemikaliestrategi har tagits fram (2018) för kemikalier i produkter och varor som vi
använder i våra verksamheter. Strategin omfattar de hälsofarliga ämnen som finns definierade
i REACH[2]. Den specificerar också vilka ämnen som ska undvikas i upphandlade produkter.
De byggmaterial vi använder ska till 80 procent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus[1] i
syfte att minimera mängden skadliga ämnen.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

Tertial

80 %

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla strategier, mål och arbete med att
minimera mängden hormonstörande ämnen i
upphandlade varor

Vi ska utveckla strategier, mål och arbete med att
minimera mängden hormonstörande ämnen i varor
som upphandlas.

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn för
att säkerställa en kemikaliesäkrad miljö

Under programperioden genomförs projektet giftfri
sjukvård för barn för att säkerställa en
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med riktlinjerna för
”Operation giftfri förskola”[3].

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som
ingår i plastprodukter som används inom sjukvården

Vi ska ha bra kännedom om de mjukgörare som
ingår i plastprodukter som används inom sjukvård
och som är avsedda att vara i kontakt med kroppen.
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Uppdrag/mål:
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje
hand väljer vi ekologiska livsmedel.
Inriktning: 2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt, gris,
lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk
lagstiftning inom djuromsorg. a/ 2020 ska minst 20 procent av livsmedelsgrupperna färsk
frukt och grönt vara producerade i enlighet med svenska krav på livsmedelsproduktion. b/
2020 ska minst 60 procent av de totala inköpta livsmedlen vara ekologiska. c/ 2020 ska minst
70 procent av färsk och fryst fisk samt skaldjur vara märkta med MSC eller motsvarande
avseende hållbart fiske/fiskeodling. d/ 2020 ska 100 procent av livsmedelsgrupperna kaffe, te
och kakao vara producerade med sociala och etiska krav, i enlighet med Fairtrade eller
motsvarande. För kryddor ska samma nivå eftersträvas i så hög utsträckning som möjligt.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg

Tertial

95 %

Andel svenskodlad frukt och grönt

Tertial

20 %

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur

Tertial

70 %

Andel ekologiska livsmedel

Tertial

60 %

Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav

Tertial

100 %

Aktiviteter

Beskrivning

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong
VO Arbeta för att uppnå ställda mål i
Hållbarhetsprogrammet

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong,
framförallt inom frukt och grönt.
Arbeta för att uppnå ställda mål i
Hållbarhetsprogrammet

Uppdrag/mål:
Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Inriktning:
Minst 20 procent av fikautbudet från våra restauranger ska vara hälsofrämjande.
Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent till 2020 jämfört
med 2015.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel hälsofrämjande fikautbud för
möten/konferens

Tertial

20 %

Andel vegetariska portioner i regionens restauranger

Tertial

20 %

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

VO Säkerställa att utbud finns avseende hälsofika
och vegetariska rätter för att underlätta för våra
kunder att göra hälsosamma val.

Säkerställa att utbud finns avseende hälsofika och
vegetariska rätter för att underlätta för våra kunder
att göra hälsosamma val.

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2020

Andel förskrivna läkemedel med fastställd
miljöpåverkan (uppföljningsmått)

År

Aktiviteter

Beskrivning

VO Kartläggning av tillgängliga system och metodik
för läkemedels miljöpåverkan ska genomföras i
samverkan med läkemedelskommittén

Kartläggning av tillgängliga system och metodik för
läkemedels miljöpåverkan ska genomföras i
samverkan med läkemedelskommittén

Uppdrag/mål:

Arbeta fram ett nytt program för hållbar utveckling (2021-2025)
Aktiviteter

Beskrivning

VO Arbeta med att ta fram ett nytt program för
hållbar utveckling 2021-

Arbeta med att ta fram ett nytt program för hållbar
utveckling 2021-

Verksamhetsstöd och service, Verksamhetsplan
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§259

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den
regionala utvecklingsstrategi 2020-2024
2. Lämnade synpunkter från kommunerna arbetas in
handlingsplanerna för den regionala utvecklingsstrategin.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd ANA 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2019-11-19
 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-11-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för inlämnade synpunkter från Jönköpings
kommun, Bilaga 1, och kommunerna Gnosjö, Gilsaved, Sävsjö,
Värnamo, Vaggeryd, Nässjö och Tranås, Bilaga 2 som lyftes vid
Kommunalt forum 2019-11-29, och föreslår att dessa arbetas in i
handlingsplan för den regionala utvecklingsstrategin 2020-2024.
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag med de
ändringar som föreslås.
Dan Sylvebo anmäler att Moderaterna återkommer vid
regionstyrelsens sammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Kommunalt forum §§ 58-69
Tid:

2019-11-29 kl. 09:00-11:40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 63

RUS – handlingsplaner
Information av ordföranden samt regional utvecklingsdirektör
kring process och beslut avseende ovanstående handlingsplaner.
Se bildspel.
Diskussion vid dagens sammanträde kring de synpunkter som
kommunerna har lämnat i ärendet.
Ordföranden poängterar att de synpunkter som kommunerna har
lämnat kommer att beaktas och vägas in i det beslut som
regionstyrelsen avser att ta den 17 december. Framhålls i
diskussionen om det fortsatta arbetet med aktiviteter till
handlingsplanerna att kommunernas delaktighet samt
kommundirektörsgruppens roll i detta.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Dan Sylvebo

Anna-Carin Magnusson

20191122

Återkoppling på utsända handlingar ”RUSförankringsrunda”
Länets kommuner har under hösten gjorts delaktiga i arbetet med delstrategier
och delmål, vilket är uppskattat. Att berörda aktörer deltar i framtagandet av de
styrdokument som sedan ska ligga till grunden för ett gemensamt arbete är en
framgångsfaktor. En samsyn i RUS och dess handlingsplaner gör att vi
kraftsamlar inom de områden där vi tillsammans kan skapa mest
utvecklingskraft.
Regionala utvecklingsstrategin har utvecklats i en positiv riktning sedan
remissversionen. Fortfarande kvarstår en del synpunkter som vi sammanfattar i
följande fyra punkter:
•

Regionala utvecklingsstrategin är mycket omfattande. Genom att fokusera på de
utmaningar och möjligheter som finns i just Jönköpings län så kan strategin bli
mer spetsig och relevant.

•

Benämningen handlingsplaner är missvisande då delstrategier och delmål är en
tydlig del av Regionala utvecklingsstrategin. En handlingsplan bör det först kallas
när aktiviteter och ansvar med mera kopplats på.

•

Se över formuleringar av delmål, så att de är formulerade som mål, och i samma
tempus.

•

Att ha samma delmål kopplat till flera delstrategier kommer att behöva stor
samordning mellan arbetsgrupper för att undvika dubbelarbete och liknande
aktiviteter som inte samordnas på bästa och effektivaste sätt.

Utöver dessa generella synpunkter så tycker vi att ett nytt delmål behövs för att
peka på kommunikationernas betydelse för arbetsmarknaden och för att knyta
ihop utbildningar i olika orter. Vi föreslår ett nytt delmål kopplat till målet ”En
kompetent region”:
”Möjligheten att arbeta, anställa och studera i hela länet har stärkts genom att
länets alla kommunhuvudorter har sammankopplats med attraktiv
kollektivtrafik, vilket lett till en arbetsmarknadsförstoring.”
Det finns stora förväntningar på den regionala utvecklingsstrategin men våra
förutsättningar ser olika ut. Detta behöver tas hänsyn till, exempelvis vid
säkerställandet av finansiering av aktiviteter i handlingsplanen. Vi ser fram emot
att i samverkan utveckla Jönköpings län!

Kommunalråd och kommundirektörer i kommunerna Gnosjö, Gislaved,
Värnamo, Vaggeryd, Sävsjö, Nässjö och Tranås.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§164

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Nämnden
• godkänner föreliggande förslag till handlingsplan för den
regionala utvecklingsstrategin 2020-2024
Reservation
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
• Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arnold Carlzon (KD) Leif Andersson (C) och Jeanette
Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
lagda ändringsyrkanden, bilaga 1.
Tommy Bengtsson (V) ställer sig bakom Vänsterpartiets lagda
synpunkter vid nämnden för folkhälsa och sjukvård, samt anmäler
att Vänsterpartet återkommer vid regionstyrelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20

Eva Nilsson (M) ställer sig bakom Moderaternas tidigare lämnade
synpunkter, samt lämnar följande ändringsförslag:
Moderaterna yrkar att meningen ”på sträckor där järnväg finns
ska tågtrafik prioriteras” styrks ur handlingsplanen för regional
utvecklingsstrategi.
Anders Gustafsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
Moderaternas ändringsförslag.
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt
yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas
ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas ändringsyrkanden mot
föreliggande förslag och finner att ändringsyrkandena från
Sverigedemokraterna avslås.
Därefter ställer ordföranden Moderaternas ändringsyrkande, med
bifall från Sverigedemokraterna, mot föreliggande förslag och
finner att ändringsyrkandet från Moderaterna avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Jeanette Söderström (S) Tommy Bengtsson (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 144-157
Tid:

2019-11-20 kl.09.00- 16.40

Plats:

Regionens hus, sal A

§153

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Nämnden
• godkänner föreliggande förslag till handlingsplaner för
den regionala utvecklingsstrategi 2020-2024.
Reservation
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
• Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till Moderaternas lagda
ändringsyrkanden enligt bilaga 1, samt lämnar följande
protokollsanteckning
”Den komplettering vi gör i ANA-nämnden beträffande RUS
avser skrivningar som ligger inom området för regional
utveckling. På motsvarande sätt gör våra kollegor i TIMrespektive FS-nämnden.”
I övrigt yrkar moderaterna bifall till föreliggande förslag.
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
ändringsyrkanden enligt bilaga 2.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 144-157
Tid:

2019-11-20 kl.09.00- 16.40

Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets lagda
synpunkter enligt bilaga 3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot
Moderaternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets
yrkanden och finner föreliggande förslag antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Per Svenberg (S)

Kristina Nero (V)

Yrkanden från Moderaterna, ANA 20191120, ärende 15

En kompetent region, nytt delmål i delstrategi 1:
Det finns fler människor utbildade vid Jönköping University som bor och arbetar i länet.

En smart region, nytt delmål i delstrategi 1:
Fler högteknologiska företag.

En smart region, nytt delmål i delstrategi 5:
Ökad sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad bland utrikesfödda.

En smart region, stryk följande delmål i delstrategi 7:
Uppnått jämställda löner i hela länet.
Mäns uttag av föräldraledighet ökar.
Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.
Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män.

En attraktiv region, nytt tillägg till delmål 1 i delstrategi 1:
Befolkningstillväxt i hela länet som bidrar till ökad bruttoregionalprodukt per capita.

En attraktiv region, nya delmål i delstrategi 2:
Stärkt rättssäkerhet, färre brott och fler lagförda brottslingar.
Färre våldsbrott i nära relation, fler lagförda våldsbrottslingar.

I övrigt yrkar Moderaterna i enlighet med de yrkanden som framfördes på RSAU 20191112,
nämligen:
De skrivningar i En smart region som fanns med i remissversionen före sommaren, om att
Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i handlingsplanen för En smart
region samt att skrivningen i handlingsplanen En attraktiv region om att invånarna i vårt län
söker en ”mångkulturell” miljö stryks.
/
FÖR MODERATERNA I ANA-NÄMNDEN
Dan Sylvebo

Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 2020-2035
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden
En hållbar Region
Ändring i brödtext
2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, jämlikhet och mångkultur som bidrar till en attraktiv livsmiljö.
2035 präglas hela Jönköpings län av jämlikhet, solidaritet och sammanhållning som bidrar till en attraktiv
livsmiljö.

En attraktiv Region
Ändring i brödtext
Tre skrivningar med ”oavsett kön, bakgrund och individuella förutsättningar”, ”oavsett bakgrund, intressen,
erfarenheter eller kultur.”
-vi vill istället skriva ”alla”, ”alla människor” eftersom det är generellt och inte pekar ut någon förutsättning /
grupp.

En smart Region
Slopade delmål
Mäns uttag av föräldraledighet ökar.
Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

En kompetent Region
Ändring i brödtext
Vi kan tydligt se att män halkar efter kvinnors eftergymnasiala studier. För att möta kompetensförsörjningen i
framtiden behövs fler män på eftergymnasiala studier.
Ändrat delmål
Fler män går vidare till eftergymnasiala studier. gör icketraditionella programval i syfte att bryta
könssegregeringen på arbetsmarknaden.

En tillgänglig Region
Ändring i brödtext
2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan med
omkringliggande län en hållbar utveckling. 2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov. Mottagning
och placering av nyanlända i regionens kommuner sker i den takt det finns arbete och lediga bostäder.
Vägtrafiken kommer med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 2035. På sikt måste en ”förbifart Jönköping”
byggas för att minska trafikpåverkan av E4 genom Jönköping.
Nytt delmål
Regional och mellankommunal samordning vid mottagande av nyanlända
Ny delstrategi
3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
3. Arbeta för en ny stambana Nässjö-Jönköping-Göteborg.

En global internationell Region
Ändring i brödtext
För länets utveckling är samtliga sätt att se på internationalisering och globalisering högaktuella. För länets
utveckling är internationalisering och internationella kontakter viktiga.
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.
Genom att aktivt delta i den internationella konkurrensen kan länet skapa nya relationer, samarbeten och i
förlängningen fler arbetstillfällen.
Ny delstrategi
4. Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning
4. Presentera teknologi och innovationer från Jönköpings län på en internationell marknad

Synpunkter från Vänsterpartiet
Angående Regional utvecklingsstrategi och handlingsplaner

Regional utvecklingsstrategi
Först måste det förtydligas att den regionala utvecklingsstrategin är ett dokument som består av
väldigt många kompromisser. Vänsterpartiet står inte bakom allt det som återfinns i dokumentet och
skulle egentligen vilja göra betydligt större ändringar än de synpunkter som vi nu skickar in. Den
Regionala utvecklingsstrategin innebär att de politiska partierna får göra avsteg från sin sina
ideologier för att nå koncensus kring strategin. Utan dessa avsteg vore det inte möjligt att nå enighet
kring dokumentet, vilket kan anses vara av värde. Sedan tidigare har vi skickat in synpunkter och
förslag på det övriga dokumentet och nu skickar vi in några ytterligare som är riktade gentemot
handlingsplanerna.

Synpunkter på handlingsplaner 2020-2024
Aktiviteter och indikatorer för en global region
Punkt 4: delstrategin Bidra till att utveckla EU …. Ersätts med en annan formulering till förslag till
delmål, Ex: Internationell samverkan.
Arbetsmarknad
Punkt 1: Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval. Ordet ändras/förtydligas. Ex: ges relevant stöd i
gymnasieval. Att fler elever blir godkända är viktigt, men hur vet vi vad som är ”medvetet” för dem?
Är det kommersiella dagsmotiv som styr enbart och hur ska vi i så fall medvetandegöra vilka val som
gäller i en framtid? Arbetsmarknaden är föränderlig. Utbildning ska därför ges bredd.
Smart region
I den inledande texten redovisas faktorer som anses viktiga för Jönköpings län när det gäller regional
potential i norden och mer specifikt faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i
tillväxtpotential i länet. Detta är en utav de viktigaste punkterna i RUS-arbetet för att identifiera vad
som behöver göras och vilka prioriteringar som bör göras. Faktorerna som räknas upp kan uppfattas
som allmänna för hela RUS och bör redovisas övergripande för samtliga delstrategier. Vi vill också
ifrågasätta källmaterialet för dessa faktorer samt forskningen bakom dessa, var har informationen
kommit ifrån? Det saknas också andra viktiga faktorer som rör flera av delstrategierna, t.ex.
redovisningar från Folkhälsoinstitutet kring den omfattande psykiska ohälsan som är arbetsrelaterad.
Dessa siffror är helt avgörande för avsnitten och aktiviteter kring arbetsmiljö i RUS.
Delstrategi: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i regionen genom
smart specialisering.
Mycket svårt att jobba mot denna strategi eftersom diversifiering och hållbarhet är så olika beroende
på vilken bransch det handlar om. Att verka hållbart för fastighetsbranschen kräver helt andra saker
än för logistikbranschen. Istället borde mer branschspecifika utmaningar identifieras och analyseras.
Angående aktiviteterna för denna delstrategi har RJL och kommunerna under flera år arbetat med att
inspirera och informera kring hållbarhet riktat till företag och organisationer. Orsakerna till att

Synpunkter från Vänsterpartiet
Angående Regional utvecklingsstrategi och handlingsplaner
utvecklingen inte går fortare framåt handlar säkert mycket om regionens förhållandevis låga
utbildningsnivå samt en hög omsättning av personal på kommun, länsstyrelse och institut vilket gör
att det inte går att hålla en kontinuitet i verksamheterna. Det är dags att bli mer konkreta sätta sig
ned och arbeta tillsammans i workshops och utbildningar i längre program för att komma vidare.
Aktiviteter kring företagens hållbarhet ska istället för inspiration handla mer om konkreta åtgärder
enligt ovan, detta är vi skyldiga företagen som vill och kan utvecklas.
Attraktivitet och livsmiljö
Brödtext: Ordet attraktivitet som krampaktigt upprepas likt ett modeord i nästan varje mening kan
omformuleras. Även bortsett från att det är dålig svenska, blir det innehållsligt alltför stort fokus på
det kommersiella och ”säljbara” faktorer. Trots att invånarna nämns är intresset koncentrerat mer
mot tillresande än bofasta. Den tjatiga upprepningen kan få motsatt effekt. Till dels kan ordval
kopplade till kultur/kreativitet/egen kraft ersätta. Betona kulturens egenvärde.
Kulturliv
Det vida ordet fritid ersätts med kultur som också är heltäckande.
Mening 2: I Jönköpings län…kulturinslag. Fortsatt tillägg: oavsett geografiska och ekonomiska
förutsättningar. Eventuellt kan man skönja geografin i skrivningarna, men ekonomin hos kulturaktiva
ska betonas mer.
Utveckla attraktiva besöksmål Efter första meningen: ….historiska platser och miljöer tillägg: som
behöver synliggöras.
Handlingsplan:
Punkt 2: starka trygghet och tillit för alla i samhället
Punkt 5; Utveckla och synliggöra kultur och fritidsutbud…
Hållbar region
Hållbarhetsarbete har andra utmaningar än mer marknadsinriktning åtgärder varför det finns risk att
aktiviteter som är pågående avslutas för fort innan resultat uppnås. Det är därför viktigt med
kontinuitet kring projekt och aktiviteter och dess finansiering så att vi kommer hela vägen fram. Vi
behöver jobba från grunden och ”hands on” med hållbarhet istället för att tappa bort oss i nya och
intressanta Inriktningar kring hållbarhet. Cirkularitet och delningsekonomi är ett sådant exempel där
det kanske är för tidigt att bygga upp kunskapscentra. Delningsekonomin är dessutom starkt
ifrågasatt nyligen (SR) och har visat sig istället orsaka ökade utsläpp av CO2 till atmosfären.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§198

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen
• Godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den
regionala utvecklingsstrategi 2020-2024.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
• Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall
till föreliggande förslag till beslut.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att följande tillägg
görs under delmål till delstrategi 8, avsnitt hållbar region:
Omställning till nära vård har genomförts som inbegriper
primärvård och specialistsjukvård samt kommuners vård och
omsorg.
Thomas Bäuml (M) lämnar för Moderaterna följande

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

protokollsanteckning:
Den komplettering vi gör i FS-nämnden beträffande RUS avser
skrivningar som ligger inom FS verksamhetsområden. På
motsvarande sätt gör våra kollegor i ANA- resp. TIM-nämnden.
Elisabeth Töre (V) yrkar för Vänsterpartiet att ett antal tillägg
görs i enlighet med tidigare inlämnade synpunkter på underlaget,
bilaga 1.
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden huvudförslaget att
godkänna förslag till handlingsplan för den regionala
utvecklingsstrategi 2020-2024.
Ordföranden ställer Moderaternas tilläggsyrkande under
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer därefter Vänsterpartiets tilläggsyrkande under
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

2019-11-12 kl.09.00-12.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§222

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Anmäler att beslut i ärendet tas i regionstyrelsen efter
nämndernas behandling.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm yrkar för Moderaterna:
Att de skrivningar som fanns med i remissversionen före
sommaren, om att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde
tillväxtregion återförs i handlingsplanerna samt att skrivningarna
om att invånarna i vårt län attraheras av en mångkulturell miljö
stryks.
I övrigt återkommer moderaterna på styrelsen med inspelningen
från nämnderna.
Rune Backlund föreslår att beslut i ärendet tas i regionstyrelsen
efter nämndernas behandling, då synpunkter och tillägg i
handlingsplanerna kan tillkomma.
Rachel De Basso yrkar bifall till Rune Backlunds förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-11-12 kl.09.00-12.10

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-09

1(2)

RJL 2019/2400

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Handlingsplan för Regional
utvecklingsstrategi 2019-2024
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 handlingsplan för den regionala
utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas fram utarbetas en
handlingsplan för strategins sex delområden. Denna ska stödja och ge kraft i
arbetet med genomförandet av strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart
fjärde år.

Information i ärendet
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 (RUS)
påbörjades 2015 och planeras vara klar i slutet på 2019.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet
fokuserar sitt arbete för att genomföra strategin kopplas handlingsplaner till
insatsområdena i strategin som omfattar; en hållbar region, en attraktiv region, en
smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region.
Detta ligger i linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete
med prioriteringarna och bidrar till den röda tråden genom styrsystemet.
Arbetet med handlingsplanens olika områden har genomförts i samverkan med
kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University och
övriga viktiga aktörer i länet med koppling till genomförandet av
handlingsplanen. Handlingsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-2024

Beslut skickas till
Regional utveckling

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/2400

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson
Enhetschef Regional utveckling

SAMMANFATTNING

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.
Antagen 2019-11-01?

HANDLINGSPLAN EN
HÅLLBAR REGION
2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Handlingsplan för en hållbar region
Mål
2035 är Jönköpings län ett hållbart län

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av
arbetet och att länet genom samhandling utvecklas
till en förebild i genomförandet av målen. Medvetet
individuellt och kollektivt ansvarstagande och
förändringsvilja är grundförutsättningar för att
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.
2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla
områden har lett till att länet är på väg att bli ett
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5gradersmålet. Resursanvändningen minskar och
länet har en hållbar konsumtion och produktion.
Länets natur och miljö mår allt bättre och
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.
2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet,
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och
tillgängligt län.
Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans
för olikheter och att människors lika värde värnas.
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en
naturlig del av den långsiktigt hållbara
utvecklingen.
2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön
tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av

livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar
till nya produkter. Levande landsbygder och
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett
långsiktigt hållbart samhälle.
2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion,
skydd mot ytföroreningar och en avancerad
vattenrening.

Delstrategier:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som
minskar belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens resurser.
Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv
och samhälle.
Säkerställa att länet står väl rustat och är
motståndskraftigt inför kommande
klimatförändringar med mer extremväder.
Säkerställa en jämställd regional tillväxt och
jämlika förutsättningar i samhället.
Skapa förutsättningar för individuellt och
kollektivt ansvarstagande och lärande för en
hållbar konsumtion.
Säkerställa en ökad hållbar produktion av
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.
Skapa förutsättningar för god hälsa och hög
livskvalitet i hela länet.
Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i
hela länet där hälso- och sjukvården är en
viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen
har stor betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger
förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings
län hållbart.

Hållbar utveckling och livsmiljö

Hållbarhet

En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov – det är en hållbar
utveckling1.

Hållbar utveckling innehåller ömsesidigt beroende
dimensioner: den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska, som alla beaktas i det regionala
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.

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. Denna
regionala handlingsplan ska visa på vägen dit.
Hållbarhet är därmed en grundförutsättning i den
regionala utvecklingsstrategin.

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
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.
Viktiga områden som behöver utvecklas i länet är
till exempel jämställdhet, hållbar miljö, hållbar
konsumtion och god utbildning för alla. Det globala
perspektivet är viktigt och det handlar både om att
bidra till utveckling i andra delar av världen samt att
sätta länets utveckling i ett globalt perspektiv.

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av
människors rättigheter, likabehandling, jämlik
tillgång till hälsa, tillgång till ett brett kulturliv,
möjlighet att engagera sig i samhället och ett
meningsfullt liv. Den lyfter även fram betydelsen av
människors initiativkraft, engagemang och
skaparförmåga, liksom betydelsen av att resurser,
inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och
jämställt.
Viktiga förutsättningar är en god livsmiljö och
hälsa. En frisk befolkning är en förutsättning för
länets utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län
bra kommer de ha förutsättningar att klara
vardagens krav och förverkliga sina drömmar
Den ekologiska dimensionen handlar om att
ekosystem och kulturmiljöer 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
välmående2.

2
1

Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades
i Brundtland rapporten, 1987

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB)

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, där återvinning av resurser är en
grund.

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största
utmaningar.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2018”
att för att världen ska ha någon chans att nå 1,5gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere
på ca 24 gigaton, vilket motsvarar en
utsläppsminskning på cirka 55 procent.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har
passerats de senaste åren. 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.

Länets största utmaningar för att minska
klimatpåverkan finns inom den fossilberoende
transportsektorn. Jönköpings län har därför ett
tydligt behov av omställning från fossila produkter
till förnybara drivmedel. En överflyttning till mer
energieffektiva färdmedel och trafikslag behöver
ske. Insatser behöver också göras för att minska den
totala energikonsumtionen. Omställningen i vårt län
går långsammare än i andra län. Resande med flyg,
konsumtion och avfall är andra viktiga områden att
arbeta med för att påverka 1,5-gradersmålet.

Miljö
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.
Jönköpings län har en rik miljö som är viktig att
skydda. Utmaningar som måste hanteras är bl.a. att
stärka den biologiska mångfalden, skydda
kulturmiljöer, minska föroreningar i luft och vatten
och återställa förorenade områden. Länets sjöar och
vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk
status

Energi
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
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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.

Livsmiljö och hälsa
En god livskvalitet grundas på en god livsmiljö och
hälsa. Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och
hälsa är något som skapas långsiktigt. I Jönköpings
län, precis som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i
befolkningen som genomsnitt. Utmaningen ligger i
att alla inte hänger med i utvecklingen. Hälsan ät
ojämlikt fördelad mellan exempelvis
socioekonomiska grupper och geografiska områden.
Ansvar för dessa faktorer finns på både individ-,
grupp-, och samhällsnivå. I Jönköpings län behöver
vi framåt fokusera mer 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 och hälsofrämjande
arbete i nära samverkan mellan det offentliga,
näringslivet, civilsamhället och invånarna. Dialog
behöver föras och behov fångas upp.

Region Jönköpings län och länets kommuner
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön,
könsidentitet, ålder, funktionsvariation, bakgrund
och individuella förutsättningar. En hälso- och
sjukvård i framkant med koppling till forskning och
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.
Viktiga utmaningar att möta i länet är att arbeta för
att möta de välfärdsutmaningar som följer med en
åldrande befolkning. För att kunna ge invånarna den
omsorg och hälso- och sjukvård som behövs
åtgärder inom flera områden.
Processerna inom vård och omsorg behöver
effektiviseras för att räcka till. Nya tjänster behöver
utvecklas som via bredband erbjuds i hemmen och
robotisering och automatisering behöver leta sig in
även i välfärdstjänsterna.

Jämställd regional tillväxt3
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. Den reviderade regionala
utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats.
I Jönköpings län behöver arbetet för att nå
jämställdhetsmålen i Agenda 2030 och de svenska
jämställdhetspolitiska målen intensifieras. 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.

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.
Jönköpings län är ett av de län som utvecklas
långsamt vad gäller ett jämställt näringsliv. Insatser
behöver därför ske för att stärka jämställdheten i
näringslivet.
Även mångfaldsarbetet behöver öka i länet. En hög
mångfald lägger grunden för ett attraktivt län.
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.
I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna
beaktas.
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. Från 2020 blir
barnkonventionen svensk lag.

I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

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.
Integration är en förutsättning för att Jönköpings
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin.
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.
En god utveckling av länet förutsätter att
erfarenheter och kunskaper från olika människor liv
inkluderas. I Jönköpings län ska alla känna att de
har rätt 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.

Livsmedelsförsörjning och
vattenkvalitet
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel
är Europas lägsta, vilket innebär ett akut hot vid
olika typer av samhällsstörningar. Att öka
självförsörjningsgraden är därför av stor både
nationell, men också regional betydelse. För att
klara detta krävs en omställning inom
livsmedelsproduktionen mot andra produktionsslag
och mot en allt mer hållbar produktion. Det har
också en stor betydelse att jordbruksmark värnas.

Länet rymmer Europas största drickvattenkälla:
Vättern, men också andra viktiga ytvattentäkter som
Bolmen och Sommen. Ett förändrat klimat riskerar
att försämra vattenkvaliteten över tid och bidra till
utmaningar som föroreningar och varierande
vattenstånd. För att säkerställa vattentäkterna över
tid behöver därför vattenkonsumtionen bli mer
hållbar, både för människor och djur men också för
industrin, vattentäkterna behöver skyddas mot
föroreningar och vattenreningen behöver bli mer
effektiv för att undvika övergödning och att
exempelvis läkemedelsrester förorenar vatten och
natur.

Delstrategier:
Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukning av jordens
resurser
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och
kommande generationer. För att nå dit ska vi vara
en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom
hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut
som fattas ska genomsyras av en strävan att minska
miljöpåverkan, tillämpa en hållbar
resursanvändning samt minska klimatpåverkan.
Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling
ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och
de globala mål som identifierats i Agenda 2030.
Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för
att bidra till målen samt följa noga hur länet ligger
till.
Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i
den takt som behövs. Genom Parisavtalet har
världens länder höjt ambitionsnivån och vill
begränsa den globala uppvärmningen till under 2
grader och sträva efter att hålla den under 1,5
grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka
bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus bör
vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade
bränslen och alternativa energikällor.
Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i
Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att
bo, leva och verka här. Länet ska arbeta aktivt för
att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda
utmaningar som behöver lyftas fram är minska

utarmningen av den biologiska mångfalden, minska
föroreningar i luft och vattendrag, återställa
förorenade områden, bevara våtmarker och
hantering av avfall.

som länet står inför. För att barn och unga ska trivas
i länet och ha en god livskvalitet behöver vi skapa
en större delaktighet för denna grupp som i sin tur
består av olika kategorier.

Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av
omställning från fossila produkter till biobränsle.
Utveckling inom alternativa energikällor bör
främjas.

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i
Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper i
samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns
tydliga skillnader i hälsa mellan olika
socioekonomiska grupper. Fokus behöver riktas
mot att skapa en hög och jämlik vård och hälsa i
länet .

Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag
En hållbar social utveckling i länet skapas genom
ett samhälle där alla invånares kompetens,
kreativitet och erfarenheter tas tillvara.
Integration: 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.
Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett
inkluderande arbetsliv där individer med olika
bakgrund deltar.
Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En
fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett
starkt civilsamhälle och ett jämlikt, jämställt och
inkluderande föreningsliv som skapar en
meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla
mötesplatser som främjar civilsamhälle och
föreningsliv.
Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och
unga och ett större fokus på denna målgrupp är
viktigt för att lyckas med många av de utmaningar

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och
skyldigheter ska gälla för alla människor i
Jönköpings län. Alla människor, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
ska ha samma möjligheter i Jönköpings län.

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle
Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra
till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön
eller människors hälsa. Länet ska kännetecknas av en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.
För att lyckas med de hållbarhetsmål som vi sätter
upp måste aktiva åtgärder skapas som påverkar
strukturerna för hur vi idag producerar, konsumerar
och återvinner våra produkter och material.
Cirkulär ekonomi: 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 råvaruuttag. Företag måste
skapa nya modeller för att ta större miljöhänsyn,
konsumenter måste göra mer aktiva och upplysta
val.
Bioekonomi: Länet behöver öka fokus på att finna
biobaserade råvaror för till exempel plaster, glas,
textilier med mera. Vi behöver även utveckla
biobaserade bränslen genom mer avancerad
industriell teknologi.
Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling: Lyckas vi
specialisera oss smart i länet med hållbarhet som
drivkraft så kommer vi vända utmaningarna till
fördelar.

Säkerställa att länet står väl rustat och
är motståndskraftigt inför kommande
klimatförändringar med mer
extremväder
Länet behöver stärka motståndskraften mot och
förmågan till anpassning till klimatrelaterade
händelser och extremväder. Det kan handla om
tidiga varningssystem, hur vi planerar våra
samhällen för att kunna hantera exempelvis
hundraårsregn såväl som extrem torka och behov av
att fördämma eller bevattna. Elförsörjning vid
stormar under kalla vintrar och möjlighet till svalka
under extremvarma somrar är andra områden som
behöver ses över för att skapa ett motståndskraftigt
län och en god beredskap.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt
och jämlika förutsättningar i samhället
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.
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. Andra grundläggande faktorer är att
motverka den segregerade arbetsmarknaden och att
öka pojkars måluppfyllelse i skolan.
Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i
levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett
jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska
prioriteras i länet.

Skapa förutsättningar för ett individuellt
och kollektivt ansvarstagande och
lärande för hållbar konsumtion
För att kunna bidra till det hållbara samhället
behöver fler förstå hur vi bör agera. Det gäller både
på individuell nivå och på kollektiv nivå. Genom att
agera hållbart kommer fler att se, lära och följa efter

i mer hållbara livsmönster. Kommunikation och
dialog är viktiga kompletterande verktyg för att
skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Olika
insatser behöver ske för att öka fokus på
konsumtionsmönster, livsmedel, resor, produkters
hållbarhet, uppvärmning och avfallshantering.
Viktiga variabler att ha med i arbetet är genus, ålder
och bakgrund.
Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga i all
upphandling, inte minst inom offentlig sektor. Stor
vikt bör läggas på att undanröja hinder för att kunna
tillämpa hållbarhetskriterier i all upphandling.

Säkerställa en ökad hållbar produktion
av livsmedel och en god vattenkvalitet i
hela länet
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år
2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar
hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar
produktion av mat som kan leda till fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter,
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra
medvetna val.
Detta är även målet för Jönköpings läns regionala
livsmedelsstrategi. Den regionala
livsmedelsstrategin har fem fokusområden:
produktion, innovation, göra affärer, attityder,
självförsörjningsgrad.
En ökad livsmedelsproduktion kommer också
medföra en ökad belastning på klimatet och miljön.
Därför är det särskilt viktigt att fokusera på en
omställning till mer klimatpositiva grödor som
möter konsumenternas efterfrågan och behov, på
bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt

omställning till biobaserade bränslen och eldrivna
fordon.
Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker
har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet
troligen kommer medföra stora utmaningar för
vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda
olika vattentäkter i landskapet och begränsa
vattenanvändningen.
Det finns en stor framtidstro hos länets
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända
utmaningarna till fördelar.

Skapa förutsättningar för god hälsa och
hög livskvalitet i hela länet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 25, beskrivs att:
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller
annan förlust av försörjning under omständigheter
utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall få samma
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom
äktenskapet.

Rätten till hälsa ingår också i konventionen för de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
(ESK-konventionen).
Förutsättningar för bästa möjliga hälsa och
livskvalitet skapas i en växelverkan mellan
individuella, resursmässiga och strukturella
förutsättningar, samhällets skyddsnät, egenvård och
hälso- och sjukvård. För att säkerställa en god hälsa
och klara välfärdsutmaningarna över tid behöver
förutsättningarna för människors egenvård stärkas
och ett större fokus behöver läggas på det
förebyggande arbetet med de faktorer som bidrar till
hälsa och livskvalitet som arbete, social
inkludering, möjlighet att påverka sin livssituation,
meningsfull fritid och en hälsosam livsstil.

Säkerställa invånarnas tillgång till god
vård i hela länet där hälso- och
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och
de tre akutsjukhusen har stor betydelse
för länets attraktivitet och
arbetsmarknad
Det är av stor betydelse för samhällets
sammanhållning att alla invånare i länet känner att
de har likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv,
oavsett individuella förutsättningar. Detta gäller inte
minst tillgängligheten till hälso- och sjukvård.
Folkhälsoarbetet behöver nå människor tidigare och
bidra till förändrade beteenden i syfte att nå en

bättre hälsa och en högre livskvalitet. Mer vård
behöver utföras i hemmet där kommunernas roll får
en ökad betydelse vilket ställer krav på
digitalisering, samverkan och kompetensutveckling.
En förflyttning från specialistvård till primärvård
behövs för att utnyttja de gemensamma resurserna
på bästa sätt, tillvarata medarbetarnas kompetens
och organisera vården för största möjliga
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet.
För att säkra en tillgänglig och likvärdig hälso- och
sjukvård är det av avgörande betydelse att vården
erbjuds med likvärdig tillgång och kvalitet i hela
länet.
Vården och sjukhusen med deras kvalificerade
arbetstillfällen och karriärmöjligheter bidrar till
länets attraktivitet och en breddad arbetsmarknad,
vilket bidrar till en god tillväxt och utveckling i hela
länet.

Skapa god samverkan som ger
förutsättningar för att nå målet: 2035 är
Jönköpings län ett hållbart län
För att nå målet behöver väl fungerande samverkan
etableras inom länet och mellan alla aktörer.
Vi behöver även etablera ett väl fungerande
ledningssystem för den regionala
utvecklingsstrategin

Handlingsplan
Delstrategi
1. Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens resurser
2. Skapa en hållbar social utveckling
för människor och företag

Delmål
Länet kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala miljömålen, internationella
överenskommelser och Sveriges miljömål.

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030
Fler invånare i länet är delaktiga och känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling
Fler invånare känner tillit till det demokratiska systemet.
Fler invånare i länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa.
Samverkan har utvecklats för ett starkt totalförsvar och ett tryggare samhälle
Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

3. Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle

Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030
Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Fler företag utgår från en cirkulär affärsmodell och delningsekonomi

4. Säkerställa att länet är väl rustat
och motståndskraftigt inför
klimatförändringar och extremväder

Samverkan mellan aktörer i hela länet har vidareutvecklats för en god beredskap

5. Ge förutsättningar för individuellt
och kollektivt ansvarstagande och
lärande för hållbar konsumtion

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna

Den långsiktiga och proaktiva samverkan för en robust samhällsplanering har stärkts

Antalet företag i länet som kan leverera till offentlig sektor har ökat

6. Säkerställa en ökad hållbar
produktion av livsmedel och en god
vattenkvalitet i hela länet
7. Skapa förutsättning för god hälsa
och livskvalité i hela länet.

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
En ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i syfte att bidra till en ökad självförsörjningsgrad i
länet.
Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten
Fler invånare i hela länet uppfattar vården jämlik
Fler invånare i hela länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa

8. Säkerställa invånarnas tillgång till
god vård i hela länet där hälso- och
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor
och de tre akutsjukhusen har stor
betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.
9. Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället

Ökad samverkan för att profilera länet med fokus på en förbättrad kompetensförsörjning
Ökad gränsöverskridande spridning av kunskap och goda exempel mellan hälso- och sjukvård och näringsliv
för digitalisering och innovationer
Fler organisationer och företag som är jämställda i länet
Fler organisationer och företag med hög mångfald bland medarbetare
Fler jämställdhetsintegrerade organisationer i länet
Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund har tillgång till likvärdiga resurser som erbjuds i
länet.

10. Skapa god samverkan som ger
förutsättningar att nå målet: 2035 är
Jönköpings län hållbart

Etablerad, väl fungerande och effektiv samverkan mellan alla aktörer i länet

SAMMANFATTNING

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.

HANDLINGSPLAN
EN ATTRAKTIV REGION 20202024
,

En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Handlingsplan för en attraktiv region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka,
åldras på och flytta till för alla

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla
kompetenser, företag och kapital är avgörande för
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig
region; en region som ser möjligheter i
förändringar och värdesätter samverkan. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag, som investerar kapital och som utvecklar
samhällen. De söker en öppen, inkluderande,
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning,
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar
ännu fler.

,

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter,
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer, ett rikt utbud
av kultur och hälsofrämjande fritidsaktiviteter,
tillgång till livslångt lärande, attraktiva och
utvecklande arbetstillfällen, attraktiva och väl
dimensionerade boenden, tillgång till god förskola,
utbildning, omsorg och sjukvård, lett till att hela
länet utvecklas och är attraktivt att bo, verka i,
besöka och flytta till.

Delstrategier:
1.
2.

Attrahera, behålla och utveckla människor,
företag och kapital
Stärka trygghet och tillit i samhället

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skapa meningsfulla och inkluderande
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet
och integration i samverkan med
civilsamhället
Se möjligheter i förändring och stimulera
organisationers förändringskraft.
Skapa en öppen, inkluderande, jämställd
och barnvänlig livsmiljö
Utveckla ett attraktivt kultur- och
fritidsutbud som präglas av mångfald
Utveckla attraktiva besöksmål i både stad
och landsbygd
Driva en hållbar digital utveckling
Skapa, upprätta en samverkansmodell med
civilsamhället

Attraktivitet och livsmiljö
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
människor vill leva, bo, besöka och driva företag i,
oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund
i övrigt.
Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer
och det är bara när arbetet sker tillsammans
människor och företag kan erbjudas attraktiva
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad,
kommersiell- och offentlig service, kultur och
naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.

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 och besöka.
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.

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla
bidrar till inkludering, sammanhållning,
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte
minst turism.

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.

Attraktivitet

Livsmiljöer

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.
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Det som bidrar till attraktivitet och god livsmiljö 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 och god livsmiljö 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 besöks- och
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.

Kulturliv
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
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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.

Delstrategier
Attrahera, behålla och utveckla
människor, företag och kapital i hela
länet
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.
En 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
attraktivt län. För att lyckas med denna

utvecklingsstrategi över tid krävs det kraftsamling
från samtliga aktörer i länet.

Stärka trygghet och tillit i samhället
Känslan av fysisk och social trygghet är central för
att invånarna ska uppleva länet som Sveriges mest
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Ett
tryggt och säkert län kan beskrivas som ett län där
det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
Arbetet behöver därför fokuseras på
brottsförebyggande insatser, skydd mot olyckor och
krisberedskap.

Skapa meningsfulla och inkluderande
mötesplatser som främjar hälsa,
kreativitet och integration i samverkan
med civilsamhället
För att människor ska trivas, må bra och vilja bo
kvar i vårt län behöver man kunna mötas.
Det saknas ofta både fysiska och virtuella
mötesplatser där man kan mötas över språk- och
generationsgränser. Detta är särskilt viktigt i vårt
samhälle där många lever i singelhushåll.
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 samt ta vara på möjligheten
till nya mötesforum som skapar inkludering och
utveckling.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att
det finns föreningar, organisationer eller kommuner
som arrangerar och skapar förutsättningar för
föreningslivet och dess aktiviteter. Inom
föreningslivet så finns det möjlighet till fler
naturliga mötesplatser
Många fritidsaktiviteter är beroende av ideella
krafter, något som många föreningar vittnar om allt
större utmaningar att rekrytera.. Här kan vi ta ett
större samlat grepp mellan, det privata, offentlig
och ideella. För att skapa fler meningsfulla och
inkluderande mötesplatser Jönköpings län 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.

Se möjligheter i förändring och bidra till
organisationers förändringskraft.
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora
konsekvenser för länets möjlighet till
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-läns-urbanisering 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. Vårt län stor inför stora
omställningsutmaningar inom näringslivet med stor
traditionell industriell produktion.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga
på arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad

brist på arbetskraft under överskådlig tid. Det är av
högsta vikt att länets aktörer, det offentliga och
privata samordnar kraftfulla långsiktiga aktiviteter
som stödjer omställningsarbetet.
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.

Skapa en öppen, inkluderande,
jämställd och barnvänlig livsmiljö.
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.
Eftersom det finns flera saker i vår livsmiljö som
kan påverka vår hälsa är det viktigt att främja en
god livsmiljö som är tillgänglig för alla
medborgare. Barn och unga tar plats. De behöver
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till
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utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och
kompiskontakter, som väcker deras engagemang
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande
och engagemang för sin sociala och fysiska
omvärld. Öppna tillgängliga och säkra miljöer bidra
till attraktivitet för en plats/region. För att upplevas
och vara en god plats för inkluderande och
jämställda livsmiljöer så är det av största vikt att
länets samtliga aktörer våga utmana gamla normer
och tankesätt. Civilsamhället, näringen och det
offentliga i länet kan och måste samverka för att
skapa goda livsmiljöer som i förlängningen
genererar god hälsa och livskvalité.

Utveckla ett attraktivt kultur- och
fritidsutbud som präglas av mångfald
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.

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 Besöksmål

Utveckla attraktiva besöksmål i både
stad och landsbygd.
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål,
allt ifrån historiska platser och miljöer.. 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. Det finns även många
aktörer så som föreningar och kommuner som bidra
med rikt utbud av evenemang som lockar till sig
deltagare och besökare utanför länsgränsen
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. Rapporten är en viktig signal om nuläget,
länets aktörer bör se det som en möjlighet och
positiv utmaning till att utveckla kultur och
fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk
välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en
förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt
nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett
mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och
likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar

stadsbyggnadsprocess och en effektiv och innovativ
välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med eförvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.
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
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frågor som hälsa och omsorg. Sammanhållen digital
service som baseras på samverkande processer och
gemensamma lösningar innebär att välfärden kan
erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov
och livshändelser. Samtidigt finns det i städerna
stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett
effektivt sätt – till exempel genom effektiva
infrastrukturlösningar och genom att den byggda
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av
många. Länet har stora möjligheter att gå före i en
hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta
vara på innovationskraften och på de tekniska
verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre
grad än tätortens på ett samspel mellan privata,
offentliga och ideella insatser. Nationella bredbands
och digitaliserings strategier ligger till grund för
regionens framtida strategi.

Skapa, upprätta en samverkansmodell med
civilsamhället
Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle.
Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och
avtala ett samverkansupplägg som ger länets aktörer
ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar
och möta upp utmaningar. Det finns ett stort värde i
engagemanget från civilsamhället. Det ger
möjlighet till involvering och integrering i
utveckling av vår gemensamma plats.
Civilsamhällets aktörer enskilda individer få
inflytande i olika samhällsfrågor, demokratin stärks,
Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla
perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla
bidrar till inkludering, sammanhållning,
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra
livsmiljöer.

Handlingsplan
Delstrategi

Delmål

1. Attrahera, behålla och utveckla
människor, företag och kapital

Befolkningstillväxt i hela länet
Växande näringsliv i hela länet
Förbättrade förutsättningar för fler invånare som verkar och bor på landsbygden
En större statlig närvaro och fler arbetstillfällen i länet.

2. Stärka trygghet och tillit i samhället

Samverkan för ett starkt totalförsvar har utvecklats
Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats
Känslan av trygghet och ökad tillit mellan människor har stärkts

3. Skapa Meningsfulla och inkluderande
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet
och integration, i samverkan med
civilsamhället

Befintliga mötesplatser vårdas och utvecklats i samverkan med det offentliga, civilsamhället och näringslivet

4. Se möjligheter i förändring och– bidra till
organisationers förändringskraft

En regional omställningsplan för länets kompetensförsörjning har skapats

Innovativa mötesplatser har skapats i samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet

Den levande landsbygden utgör konkurrensfördel för länet
5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd
och barnvänlig livsmiljö.
Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud
som präglas av jämlikhet och mångfald

Länets aktörer skapar förutsättningar för bästa möjliga livsmiljö för samtliga invånare

Kultur- och fritidsutbudet är närvarande och tillgängligt för alla i hela länet
Förutsättningar för ett levande, spontant och kreativt kultur- och fritidsutövande är goda

Utveckla attraktiva tillgängliga besöksmål i
både stad och landsbygd
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Länets fulla potential inom besöksnäringen används

Besöksmålen i länet nyttjas i högre grad av länets invånare
Antalet besök till länet ökar
Driva hållbar digital utveckling

Digitaliseringen skapar en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare
En hållbar digital utveckling drivs för länets näringsliv och offentliga aktörer
Det digitala utanförskapet minskar

Skapa, upprätta en samverkansmodell med
civilsamhället
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Civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete stärks i nära samverkan med länets kommuner
Invånarnas engagemang tas tillvara som en viktig resurs i utvecklingen av vårt län

SAMMANFATTNING

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.

HANDLINGSPLAN
EN TILLGÄNGLIG REGION
2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Handlingsplan för en tillgänglig region
Mål
I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Länets geografiskt strategiska läge har genom
historien skapat förutsättningar för möten och
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för
människor i livets alla skeenden, attraktiva
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer.
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion.
2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för
Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar
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hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket
skapar förutsättningar för näringslivets expansion,
kommunikationer och möjlighet att nå marknader
inom och utom landet.
Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya
höghastighetstambanan revolutionerat resandet.
Infrastruktur såväl som transporter och
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende,
multimodalt1 resande som utvidgar de funktionella
arbetsmarknadsregionerna och stödjer
länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor,
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i
länet såväl som för den snabbt växande
besöksnäringen.

tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el,
vatten och digital infrastruktur som når alla och
hundraprocentig mobiltäckning.
Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl
rustad och anpassad för de utmaningar
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1.

Skapa attraktiva och hållbara bostäder och
boendemiljöer för människor i alla livets
skeenden i hela länet genom samverkan för
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering
över administrativa gränser.
2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ
samhälls- och landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.
3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya
stambanor för höghastighetståg.
och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl
persontransporter, som godstransporter.

4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser
som kopplar samman länets kommuner med
varandra, angränsande län och strategiska
hamnar.
5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring

och länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor,
transporter, logistik och turism.

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till
utvecklingen.
8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet
genomtillgång till höghastighetsuppkoppling
9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets
framtida infrastruktur-system

Samhällsbyggnad och
tillgänglighet
Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings
län har mellan de tre storstadsregionerna är en
strategisk tillgång. 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 för arbetspendling
och transporter inom länet. I och med
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings
län som ett viktigt nav med tre stationer, 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.

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
med jordens resurser. Hållbar utveckling är med
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.
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.

Att digitalisera kollektivtrafiken och länka samman
uppkopplade fordon med intelligenta
transportsystem (ITS) har stor potential. ITS
innebär att olika transportformer sammanförs med
fysisk digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken
mer integrerad, oberoende och anpassad efter
passagerarna.
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.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden är en värdefull tillgång med stor
utvecklingspotential. 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 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,
tankställen och inte minst till arbetstillfällen.

Det behövs också god mobiltäckning och goda
möjligheter till bredband. Landsbygdsutveckling
kan därmed inte ske utan människor som har
möjligheter till och trivs med att bo på landsbygden.
För att skapa attraktiva boendemiljöer på
landsbygden behöver det finnas möjlighet till
attraktiva och högkvalificerade jobb på landsbygden
och där inte bara inom de traditionella gröna
näringarna.
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.
En viktig målavvägning att hantera är den kring
jordbruksmarkens användning för
livsmedelsproduktion.

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

Tillgång till hälso- och sjukvård
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Infrastruktur och transportsystem

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
knyter samman 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.
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 såväl 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 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.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik kan innebära en ökad
tillgänglighet för arbetspendling, samtidigt som
utsläppen från fordonstrafiken kan fortsätta minska.
En förutsättning för att detta ska vara attraktivt är
dock ett välutbyggt cykelbanenät i länet så att dessa
transporter kan ske på ett säkert och effektivt sätt.
Cykelturism är en näring som ökar och allt fler
väljer att uppleva Sverige på cykel. Länet har flera
av de förutsättningar som krävs och cykelturismen
ökar, inte minst kring Vättern. 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.
Andra besöksformer som ökar är vandring och att
rida. Nät av ridleder, parallellt med vandringsleder,
kan leda till stärkt besöksnäring särskilt i kulturellt
och historiskt intressanta landsbygder.

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. För att säkra länets biltransporter behöver
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen utvecklas i hög
takt

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare,
oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa
mellan studier, arbete och boende. Detta 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 nya
stambanor för höghastighetståg.
Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet
handlar främst om att hela nätet inte är elektrifierat
och att underhållet av järnvägen är eftersatt.

Höghastighetståg
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är
central för länets utveckling både när det gäller
resor och kompetens. För att öka den interregionala
och långväga tillgängligheten är nya stambanor för
höghastighetståg en nödvändighet.
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels
möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att
de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras,
men banan frigör också kapacitet i det befintliga
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland
annat är en förutsättning för logistiknäringen.
Tåget har även många andra 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.

Flyget och flygtrafiken
Flyget är och kommer att vara av stor betydelse för
snabba transporter över stora avstånd. Därför är
flygplatsen och flygtrafiken av betydelse för länets
utveckling. Flygets klimatpåverkan är dock
problematisk varför insatser behöver göras för att
säkerställa ett fossilfritt flyg och minska
höghöjdseffekten.
I kombination med fossilfria bränslen, kraftiga
effektiviseringar, effektivare sätt att flyga och att
använda luftrummet kan flygets utsläpp minskas
avsevärt. Nya stambanor för höghastighetståg
knyter samman länet med de stora flygplatserna
Arlanda, Kastrup och Landvetter samt möjliggör att
utsläppen från marktransporter i samband med
flygresor kan minska. Därtill innebär
höghastighetståg kraftigt minskad efterfrågan på
inrikes flygresor, sett till erfarenheten från de länder
som redan byggt ut järnväg för höghastighetståg.
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.

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.
Samhällsplaneringen ska också säkerställa att
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så
att viktig jordbruksmark 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. I ett socialt
hållbarhetsperspektiv kan samhällsplaneringen
bidra till att minska skillnaderna i befolkningens
hälsa, bland annat genom att utveckla
hälsofrämjande miljöer och mötesplatser i de
närområden som har stora behov

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra
krävs det boenden för livets alla skeden. Många
unga begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till
länet hämmas också när utbudet av lägenheter och
hyresrätter är begränsat. För ett lyckat arbete kring

bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela
länet samverkar och planerar med olika
målgruppers behov i fokus.
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 det är
möjligt att bo i alla länets kommuner.

Tillgänglighet genom informations- och
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet
och hög kvalitet 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. 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 potential4

Digitalisering
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer
hållbart samhälle. 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. Digitaliseringen
bidrar till möjligheten att bo och leva på
landsbygden utan att välja bort attraktiva arbeten
eller kulturella och sociala upplevelser.
Samtidigt innebär digitaliseringen också många
utmaningar. 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. Samtidigt behöver å andra sidan länet
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och
redundans42.

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. Ungefär en
femtedel av landets befolkning har någon form av
funktionsnedsättning. För dessa personer är det
extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.
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 kan ta tillvara alla
människors förmågor och potential.
Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län
där alla människors potential tas tillvara och alla
människor får samma förutsättningar.

Delstrategier:
Skapa attraktiva och hållbara bostäder
och boendemiljöer för människor i alla
livet skeenden i hela länet genom
samverkan för hållbar, trygg och jämlik
samhällsplanering över administrativa
gränser
Jönköpings län ska 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 det är
möjligt att bo i alla länets kommuner.
En väl fungerande samhällsplanering som tar
hänsyn till alla invånare och som knyter samman
länets olika delar är en grundförutsättning för hela
länets utveckling. När många kommuner är små och
många planeringsfrågor spänner över administrativa
gränser ställs det krav på både mellankommunal
och regional planering som komplement till
kommunernas planering. Planeringsprocessen ska
vara transparent och förutsägbar för länets invånare
och företag. Samhällsplaneringen behöver därmed
samordnas mellan olika aktörer på lokal och
regional nivå för att säkerställa en hållbar
utveckling i länet, samt ett tryggt och jämlikt
samhälle för länets alla invånare och besökare.

Skapa hållbar, attraktiv och innovativ
samhälls- och landsbygdsutveckling
genom stärkt samverkan i
samhällsplaneringen
Utvecklingen av smarta städer och regioner med
digitalt drivna innovationer såsom smarta elnät,
skräddarsydda mobilitetslösningar, nya
applikationer, intelligenta transportsystem och
bättre realtidsinformation ska främjas.
Digitalisering kan bidra till innovativt och effektivt
samhällsbyggande, vilket stöds av FN:s
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Städer och regioner
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
För Jönköpings läns del behöver arbetet med att
utveckla och främja smarta städer och regioner
kompletteras med perspektivet hållbar landsbygd
med hjälp av digitalisering.
Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma
standarder och begreppsmodeller i samverkan

Delta aktivt och drivande i arbetet för
nya stambanor och höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska
aktörerna i länet verka för att en höghastighetsbana
kommer till stånd.
Länets invånare och besökare ska i framtiden ges
möjlighet att resa med höghastighetståg för att
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet
men även till andra länder.
Detta öppnar upp för en utökad
arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i

regionen genom ökat kompetenstillförsel till
företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som
blir attraktiva med kortare restider.
Genom att kapacitet frigörs på den befintliga
stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.

Stärka och rusta befintliga
järnvägsförbindelser som kopplar
samman länets kommuner med
varandra, angränsande län och
strategiska hamnar
För att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att
nå miljömålen behöver befintligt järnvägsnät
upprustas, elektrifieras och underhållet behöver
förbättras i de delar av länet där resandeunderlaget
så motiverar eller har potential att öka.
Med ett ökat engagemang hos Trafikverket och
länets övriga aktörer kommer en utveckling och
modernisering av länets järnvägsnät bli möjlig.
Det är även viktigt att företag kan verka och
distribuera sina varor och tjänster med bas i vårt
län.

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar
till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och
länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur

För att klara målen behöver det ske en förflyttning
av godstransporter från väg till järnväg. De
befintliga vägarna behöver dock underhållas och
utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla
former av miljövänliga transporter på väg kan
underlättas.

För att hela länet ska kunna utvecklas krävs att
infrastrukturen inom, till och mellan kommunerna i
länet samt över länsgränser är god och tillgänglig.

En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar
för ett väl fungerande transportsystem. Det ska vara
enkelt att resa, transportera gods och turista.
Övergångar mellan olika transportslag ska förenklas
och stimuleras.

En god infrastruktur skapar en större
arbetsmarknadsregion och därmed får länets företag
det lättare att rekrytera den kompetens som krävs
för framtiden.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla
delar för jämlika möjligheter att ta del
av och bidra till utvecklingen

Det gör det möjligt för människor att bo, verka och
ta del av fritidsaktiviteter på olika platser i länet och
även utanför länet.
En tillgänglig infrastruktur med god standard är en
viktig grundsten för social välfärd och en fortsatt
hållbar tillväxt.

Utveckla infrastrukturen i länet så att
den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik
och turism.
För att skapa förutsättningar för att nå målen inom
Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen
i länet.

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.
Tillgänglighetsarbete kan handla om såväl fysisk
tillgänglighet som om tillgång till utbildning och
information eller om bra bemötande. För att lyckas
behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och
utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.
Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län
där alla människors potential tas tillvara och alla
människor får samma förutsättningar.

Skapa hållbar digital utveckling i hela
länet genom tillgång till
höghastighetsuppkoppling
För att alla människor ska kunna ta del av
samhällsservice på ett jämlikt sätt, att våra företag
ska kunna utvecklas och det offentliga effektivisera
servicen så måste alla ha säker och snabb tillgång
till internet. Tillgång till höghastighetsbredband är
en förutsättning för grundläggande samhällsservice,
delaktighet i samhället och fortsatt utveckling av
näringslivet. Allt handlar om grundläggande
livskvalitet för medborgarna.

Gemensamma strukturbilder för länets
framtida infrastruktur-system
I samverkan med länets kommuner tas
framåtriktade strukturbilder fram för att illustrera
länets önskade utveckling när det gäller
samhällsbyggnad och infrastruktur .

HANDLINGSPLAN
Delstrategi
Skapa attraktiva och hållbara bostäder och
boendemiljöer för människor i alla livets
skeenden i hela länet genom samverkan för
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering
över administrativa gränser.

Delmål
Ökad tillgång till bostäder i livets alla skeenden
Ökad tillgång till dagligvaruhandel och service i hela länet
Arbete för en hälsofrämjande och hållbar samhällsplanering

Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ
samhälls- och landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

Alla i hela länet har tillgång till digital infrastruktur
God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet
En långsiktig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela länet
Samverkan har stärkts för en motståndskraftig samhällsplanering inför extraordinära händelser

Delta aktivt och drivande i arbetet för nya
stambanor för höghastighetståg.

Fått ett nationellt beslut om tidplan för höghastighetsbanan
Färdigställd lokaliseringsstudie

Stärka och rusta befintliga
järnvägsförbindelser som kopplar samman
länets kommuner med varandra, angränsande
län och strategiska hamnar.

Upprustning, utbyggnad och elektrifiering av länets järnvägar har startat

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring
och länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur.

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

God tillgänglighet till järnvägar för tunga transporter

På sträckor där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras
Samverka för att ta fram nya lösningar som tillgodoser framtida behov av förflyttning som till exempel intermodala
lösningar och utvecklad närtrafik

Utveckla infrastrukturen i länet så att den
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga
resor, transporter, logistik och turism.

Ökad tillgång till säkra vägar i hela länet
God tillgång till en sammanhållen infrastruktur för de tyngsta transporterna

Tillgång till förnybara drivmedel och infrastruktur för elfordon i hela länet
Utvecklad småskalig infrastruktur som till exempel vandringsleder, cykelbanor, kanotleder och ridleder
Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar
för jämlika möjligheter att ta del av och bidra
till utvecklingen.

Personer med funktionsvariation har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort
och resmål.
Lagkrav på tillgänglighetsanpassning efterlevs

Skapa hållbar digital utveckling i hela länet
genom tillgång till höghasighetsuppkoppling
Gemensamma strukturbilder för länets
framtida infrastruktur-system

Alla invånare i länet har tillgång till snabbt och robust bredband
Strukturbilder för länets utveckling tas fram i samverkan

SAMMANFATTNING

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.

Handlingsplan
En smart region 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Handlingsplan för en smart region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

Formuleringarna i RUS
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom
innovations- och förändringskraft har länets
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och
sysselsättningen är hög.
2035 ses länet som en förebild och influencer inom
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet,
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling.
Omvärldsanalys och internationell samverkan har
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de
globala värdekedjorna1. Länets näringsliv bidrar
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling.

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika

1

Högskolan är en motor där samverkan driver det
offentligas och näringslivets utveckling mot mer
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva
produkter och tjänster. Genom högskolans
internationella nätverk och höga utbildnings- och
forskningsnivå lockas studenter och forskare från
hela världen till Jönköpings läns dynamiska
arbetsmarknad.
2035 har länet utvecklat en kreativ
innovationskultur där samverkan mellan akademi,
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

affärsmodeller och smart specialisering bidrar till
ett växande och diversifierat näringsliv.
Genom det entreprenöriella arvet har länet
utvecklats till ett smart internationellt
innovationscentrum för prototyp- och
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess
förädlingsindustri bidrar genom innovation och
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst
länets position som logistik- och e-handelscentrum i
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen
har kompletterats med en kunskapsintensiv
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i

länder eller regioner 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. Den
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att
företag ska kunna konkurrera internationellt.

världsklass och en besöksnäring med internationell
lyskraft.

Delstrategier:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Förstärka näringslivets och det offentligas
innovations- och förändringskraft
Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom
smart specialisering
Bidra till framgångsrika små- och medelstora
företag med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter och produktion
Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Säkerställa en hög sysselsättning
Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling
Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-,
näringsliv och företagande i hela länet
Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar
digitalisering och utveckling
Samverka för kompetensutveckling

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.
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.
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.
Idag tappar dock Jönköpings län när det gäller
regional potential i norden. Faktorer som bidrar till
den negativa utvecklingen i tillväxtpotential i länet2
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 hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling,
en låg investeringstakt när det gäller Green
Tech (bioekonomi och eko-innovation),
en relativt låg biogasproduktion,
en låg andel direktinvesteringar

På plussidan har länet en relativt hög
skogsavverkning och en hög sysselsättning.
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 2018 görs en liknande analys
och behovet av att öka kunskapsinnehållet i
produktion och innovation understryks. OECD
konstaterar också att Jönköpings län saknar ITkluster vilket driver utvecklingen i andra län.

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.
För att stödja och säkerställa länets utveckling mot
en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion
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.
Även det offentliga står inför stora utmaningar och
krav på en allt högre förändringstakt. Fler vård- och
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en
större patientmedverkan och ansvar är en
nödvändighet för att klara de framtida vård- och
omsorgsbehoven.
Utvecklingen går från att offentliga tjänster i form
har varit relativt lika till att bli mer
individanpassade samtidigt som kraven behöver bli
allt större på en jämlik service, vård och omsorg
oavsett vem kunden/brukaren/patienten är, dess
situation eller vilken bakgrund den kommer från,

var patienten än befinner sig och i vilken form
service, vård och omsorg ges.

Delstrategier:
Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft
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.
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket
behöver ändras och företagsledarna är i huvudsak
svenskfödda män varför företagsamheten behöver
bli mer diversifierad.
Förändringstakten är hög och tekniska innovationer
driver utvecklingen mot ett mer automatiserat,
robotiserat och digitaliserat samhälle.
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.

Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt
näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla
sektorer samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt
med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och
nyttiggörs alltmer. Förnyelse och utveckling
innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en
lyhördhet mot marknadens förväntningar på

miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster
som länet erbjuder. Smart specialisering innebär att
satsa på de områden länet ligger i världsklass eller
har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och
diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling

Bidra till framgångsrika små- och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion

Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på
förnybara naturresurser från mark, vatten och
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.
Bioekonomin ersätter också produkter baserade på
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel,
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Länets näringsliv är huvudsakligen lågteknologiskt
med ett relativt lågt kunskapsinnehåll i produkter
och produktion. Samtidigt är länets små och
medelstora företag snabba att ställa om och flexibla
i produktion och processer. Det agila arbetssättet i
kombination med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter och produktion skulle
innebära konkurrensfördelar på en global marknad.

Jönköpings län har stora och goda förutsättningar
att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras 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.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Jönköpings län ska medvetet arbeta för att ha en
arbetsmiljö i världsklass både inom privat och inom
offentlig sektor. Med attraktiva arbetsplatser, fria
från kränkningar, trakasserier och särbehandlingar.

Säkerställa en hög sysselsättning
Jönköpings län ska fortsätta att hålla en hög
sysselsättningsgrad där alla människors potential tas
tillvara och alla människor bereds möjlighet till
arbete och sysselsättning.

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.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets-, näringsliv och företagande i
hela länet
Ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv är
lönsamt och har en större potential än motsatsen. Ett
jämställt företagande bidrar till ett breddat
näringsliv med fler företag inom fler branscher.

Jönköpings län ska det vara enkelt för alla, oavsett
kön, bakgrund eller individuella förutsättningar, att
starta och driva företag samt att få sin affärs- eller
produktidé prövad. För detta krävs ett öppet och
värderingsfritt företags- och innovationsstödssystem
som enkelt kan nås i hela länet. Detta i sin tur
förutsätter större mångfald och transparens i
stödsystemen för att säkerställa att alla bemöts och
erbjuds stöttning på jämlika villkor.

Bidra till en ökad digital mognad för en
hållbar digitalisering
För att få största nytta av digitaliseringens
möjligheter, behöver länet lära sig mer om den stora
samhällsomvandling som digitaliseringen för med
sig. Rätt hanterad kommer digitaliseringen att
innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler

och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till
del samt bättre miljö och samhällsservice.
Nuvarande lagstiftning, som vuxit fram under
industrisamhällets villkor, begränsar till viss del
kreativ utveckling inom digitaliseringens område.
Samhället måste vara flexibelt i att koordinera
digital utveckling med lagstiftning och regelverk
utan att ge avkall på etik- och moralperspektivet.

Samverkan för kompetensutveckling
Samordning, samverkan, samarbete och
samhandling är av avgörande betydelse för att möta
de utmaningar som drivs av demografi,
urbanisering, digitalisering och globalisering.
Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt
högre formell utbildning hos sina medarbetare och
industrin robotiseras skapas utmaningar för de

invånare som har en låg formell utbildningsnivå
men också möjligheter för tjänstenäringen att
utvecklas och anställa. En nära samverkan med
länets industriföretag och utbildningsanordnare är
av central betydelse för att medarbetare ska kunna
vidareutbilda sig under pågående anställning så att
de kan bidra i andra roller eller inom den
företagsnära tjänstesektorn när andelen anställda i
industrin sjunker.
Kraven på medarbetares förändringskompetens blir
allt högre och för ett näringsliv som präglas av
innovation och entreprenöriellt tänkande krävs
arbetskraft som har en stor förmåga till omställning.

Aktiviteter och indikatorer en
smart region
Delstrategi
Förstärka näringslivets och offentligas
innovations- och förändringskraft

Förslag till delmål
Ökad investeringsgrad i innovation
Stöd för kvalitetsutveckling för företag i länet
Staten, Regionen och kommunerna tar tillsammans ansvar för att utveckla samhället genom att bidra till en bred
arbetsmarknad för tjänstesektorn med ett högt kunskapsinnehåll.
Fler nya företag
Ett starkt företagsklimat säkerställs i hela länet
Barn och ungdomars innovationskraft/förmåga stärks,
Fler kvinnor i ledande befattning och som företagsledare

Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering

Ökad branschbredd och ett mer kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
Framtidssäkrat näringsliv i hela länet
Utökad tjänstesektor i hela länet
Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.
Identifierat framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism

Bidra till framgångsrika små- och
medelstora företag- högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter och
produktion
Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass

Implementerat en smart specialiserings strategi
Tillverkningsindustrin har en ökad digitalisering och kunskapsnivå.
Tillverkningsindustrin har ökat sin konkurrenskraft på de globala marknaderna.
Länets arbetsplatser är attraktiva, inkluderande och nyskapande.

Säkerställa en hög sysselsättning

Ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad med en arbetslöshet under rikssnittet

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling (bioekonomin,
cirkulär ekonomi)

Ökad investeringstakt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi
Övergång till fossilfria råmaterial i polymerindustrin
Ökad andel av fossilfritt bränsle till länets transporter
Ökad andel green tech företag i länet.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets-, näringsliv och företagande i hela
länet

Uppnått jämställda löner i hela länet
Mäns uttag av föräldraledighet ökar.
Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.
Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män
Fler kvinnliga och utrikesfödda företagare.
Alla kommuner har tillgång till och synliggjort innovationsrådgivning och företagsutveckling

Bidra till en ökad digital mognad för en
hållbar digitalisering och utveckling

Ökad forskning kring digitaliseringens möjligheter och nytta
Ökad forskning om AI, dess nytta och möjligheter
Stärkta och utvecklade verksamheter med hjälp av digitaliseringen
Ökad grad av digital transformation i hela länet

Samverka för kompetensutveckling

Utvecklade strukturer för kompetensutveckling under pågående anställning
Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition

SAMMANFATTNING

HANDLINGSPLAN
EN KOMPETENT REGION
2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.

Handlingsplan för en kompetent region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet år 2035

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och för att kunna möta välfärdens utmaningar.
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län,
kommunerna, näringslivet, akademi och utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.
2035 tas alla människors potential tillvara på arbetsmarknaden. Matchningen mellan näringslivets och
den offentliga sektorns behov och arbetskraftens
kompetens är hög. Länet erbjuder landets mest
spännande arbetstillfällen, utbildnings- och forskningsmiljöer och lockar därför internationell spetskompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras befintliga kompetens kan tillvaratas.
2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte
att öka samhandling och kommunikation mellan utbildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer och
näringslivet.
Strukturerna för utbildning och kompetensutveckling stödjer näringslivets, den offentliga sektorns och
det omgivande samhällets utveckling så att alla invånares potential och kompetens tas tillvara. Sysselsättningen är hög och matchningen säkerställs genom det livslånga lärandet.
Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det livslånga lärandet såväl som näringslivets kompetensförsörjning. Högskolan driver genom sin forskning
och sina forskningsmiljöer utveckling tillsammans
med näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för fysiska och digitala utbildningar på alla nivåer som
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig
och dynamisk arbetsmarknad.
2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk utveckling av samhället, en ökad mångfald och till
människors möjlighet att påverkas sin livssituation.
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället.

Delstrategier:
1.
2.

3.
4.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och
utveckla kompetenser
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen
och matchningen för integration och hållbar
tillväxt
Höja den formella utbildningsnivån
Vidareutveckla högskolans betydelse för länets
utveckling genom fler forsknings-, innovationsoch utvecklingsmiljöer

5.
6.
7.

8.

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett
inkluderande arbetsliv
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och
livslångt lärande i hela länet
Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig
under pågående anställning
Etablera en väl fungerande samverkan inom länet och mellan alla aktörer

Kompetensförsörjning och
arbetsmarknad

också motivera betydligt fler ungdomar att välja ett
yrkesprogram och uppmuntra fler att bryta könstraditionella yrkesval.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets, den offentliga sektorns och det omgivande
samhällets behov av medarbetare samt för att kunna
möta välfärdens utmaningar. Det riktar fokus på
kompetensförsörjning och livslångt lärandet i form
av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser.

Trots att kompetensbehovet är stort så står alltför
många vuxna personer utanför arbetsmarknaden.
För att motverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist
samt förbättra matchningen behöver potentialen hos
människor som idag står utanför arbetsmarknaden
betydligt bättre tas tillvara genom olika kompetensförsörjningsinsatser.

I ett kompetensförsörjningsperspektiv står länet inför följande stora utmaningar:
 Den formella utbildningsnivån måste höjas.
 Den stora arbetskraftsbristen måste minskas och matchningen förbättras.
 Globaliseringens, digitaliseringens och robotiseringens utmaningar måste mötas.
 Fler företag måste få en högteknologisk
kompetens.
 Fler kunskapsintensiva tjänsteföretag
måste etableras i länet.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången
till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid, samtidigt som vi vet att 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 produkter,
processer, tjänster, affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet i länet.

Idag har näringslivet och den offentliga sektorn betydande svårigheter att anställa personer med rätt
kompetens. Tyvärr väljer allt för få ungdomar ett
yrkesprogram inom gymnasieskolan, vilket långsiktigt kommer att inverka negativt på rekrytering till
näringsliv och offentlig sektor. Yrkesprogramval
görs också väldigt traditionsbundet. Det inverkar
negativt på målet om ett mer jämställt samhälle.
En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförutsättning för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Därför måste vi säkerställa att alla som
påbörjar en gymnasieutbildning även slutför sin utbildning och erhåller en gymnasieexamen. Vi måste

Globaliseringen, digitaliseringen och robotiseringen
är stora utmaningar som kommer att påverka såväl
arbetsmarknaden som individer. Med stor sannolikhet kommer jobb att försvinna, men samtidigt kommer nya jobb att tillskapas. Insatser som stärker individers kompetens och beredskap till omställning
måste därför etableras. Genom smart kompetensförsörjning kan yrkesverksamma ges reella möjligheter
att utveckla sin kompetens och möta förändringar i
arbetslivet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft inom
näringar som idag har arbetskraftbrist 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. 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 och den offentliga sektorns behov
av arbetskraft.
För att trygga länets tillväxt och utveckling behöver
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning,
kompetensutveckling och livslångt lärande vidareutvecklas. Insatser behöver startas i nära samarbete
mellan näringsliv, offentlig sektor, kommunal vuxenutbildning, folkbildningens aktörer, yrkeshögskoleanordnare, högskolan och övriga utbildningsaktörer. Det måste finnas väl fungerande samverkansmodeller för olika former av kompetensförsörjningsinsatser.
Jönköpings län präglas av ett stort yrkeskunnande
och en stolt industrihantverkstradition, det som benämns informell kompetens. Denna informella
kompetens når inom vissa områden världsklass.
Den formella utbildningsnivån i länet är dock relativt låg. Även länets andel invånare med eftergymnasial utbildning är förhållandevis låg och ligger på
en av de lägsta nivåerna i landet. Noteras bör att
kvinnorna i länet satsar på en treårig eftergymnasial
utbildning i mer än dubbelt så hög utsträckning
jämfört med männen.
Det traditionella näringslivet med fokus på industri
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på arbetstillfällen har bidragit till att högre utbildning inte

prioriterats i tillräcklig grad. Genom en stärkt samverkan mellan kommunala lärcentra, anordnare av
yrkeshögskoleutbildningar, Jönköping University
och Region Jönköpings län skapas förutsättningar
för att ändra den bilden och etablera ännu bättre
möjligheter för livslångt lärande och karriärbyten.
För att länets näringsliv ska kunna hävda sig i den
globala konkurrensen behövs fler högteknologiska
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras. Vi behöver därför öka andelen högutbildade i
länet samt arbeta för att inkommande studenter på
Jönköping University väljer att stanna kvar och arbeta i länet efter avslutade studier. Arbetsmarknaden måste också vara så attraktiv att utresande
studenter från länet väljer att återvända till regionen
efter fullgjorda studier. Högre utbildning är en särskilt viktig förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen hos länets företag över tid.
Ett nära samarbete mellan akademin, näringslivet
och den offentliga sektorn är avgörande för länets
tillväxt och attraktivitet. Tillgången till högre utbildning samt forskning och innovation 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.
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.

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för ökad kunskap och kompetens samt forsknings- och innovationskapacitet i länet.

Delstrategier
Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för
att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetenser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad och olika samhällsfunktioner av hög kvalitet. Detta är en av förutsättningarna för att uppnå
visionen Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.
Näringsliv och offentlig sektor har idag betydande
svårigheter att anställa personer med rätt kompetens. Det hämmar både företagens, den offentliga
sektorns och länets utveckling.
Arbetskraftsbristen måste mötas med en bättre
matchning samt goda möjligheter till utbildning och
kompetensutveckling. Regionen, länets kommuner,
arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsaktörer kan i en god samverkan etablera välfungerande strukturer för utbildning och kompetensutveckling som attraherar, behåller och utvecklar
kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.
För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser
är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till livslångt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra centrala och viktiga kompetensförsörjningsnoder där
kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yrkesvux, yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och
högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Genom digitaliseringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid
dessa lärcenter stärkas väsentligt.

Länets företag måste utveckla sin förmåga att attrahera och anställa högutbildade, dels genom utökad
samverkan med Jönköping University, men också
genom att rekrytera högutbildade från andra delar i
landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler högteknologiska företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser förutsätter också att länet kan erbjuda förskola, utbildning samt vård och omsorg av hög kvalitet. Det måste också finnas god tillgång till boende, kultur- och friluftsliv, kommunikationer, infrastruktur och föreningsliv.

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort, medellång och lång sikt ska regelbundet publiceras och
utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser.
I en god dialog och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan
dessa synliggjorda kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.
Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens
parter och länets olika utbildningsaktörer ska säkerställas genom etablerandet av systematiska och
strukturerade samverkansmodeller.
För att lyckas med en välfungerande matchning
måste också effektiva strukturer för validering etableras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de

olika branschvisa valideringsmodeller som redan
finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade
valideringsmodeller kan leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser.

Höja den formella utbildningsnivån
Invånare i Jönköpings län har i förhållande till riket
en förhållandevis låg formell utbildningsnivå, även
om den varierar mellan länets kommuner. Länet har
även en alltför låg andel av personer med eftergymnasiala studier. Vi kan tydligt se att män halkar efter
kvinnors eftergymnasiala studier.
För att kunna möta globaliseringens, digitaliseringens och robotiseringens utmaningar måste åtgärder
vidtas för att höja den formella utbildningsnivån i
länet. En ökad tillgång till vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning är därför
nödvändig.
Det handlar dels om att öka medvetenheten hos individer att förstå vikten och värdet av en ökad kompetens, dels att ha en beredskap för att omställning
och karriärbyten kommer att vara en naturlig del
under ett yrkesliv. Det handlar också om att säkerställa att länet genom olika utbildningsaktörer kan
möta efterfrågan på ökad kompetens. Dessutom
måste näringslivet inse nödvändigheten av att knyta
högskoleutbildade till sina företag.

Vidareutveckla högskolans betydelse
för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och utvecklingsmiljöer
Universitet och högskolor är viktiga aktörer för
högre utbildning, forskning och innovation. Den

långsiktiga målsättningen är att minst hälften av länets vuxna befolkning har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning.
Samverkan mellan akademin, näringslivet och den
offentliga sektorn måste stärkas och utvecklas. Högskolan är en viktig aktör för ökad kunskap och kompetens. Genom akademins forsknings- och innovationskapacitet kan näringslivet och den offentliga
sektorn ges möjlighet till att stärka och utveckla
sina produkter, processer och tjänster.
Jönköpings University är en särskilt viktig motor
för att höja länets kunskaps- och kompetensnivå
samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten
i både näringsliv och offentlig sektor.
Jönköping University´s internationella profil är en
stor tillgång för länet. Genom ökad samverkan mellan olika forskningsmiljöer kan fler forskningskluster etableras till gagn för länets näringsliv och offentlig sektor.

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv
Allt för många människor står idag utanför arbetsmarknaden och riskerar därmed att hamna i ett utanförskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden
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 funktionsvariation som bedöms påverka arbetsförmågan på något sätt.
För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla
länsinvånares potential tas tillvara och få en plats på

arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För
ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största
vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan. För nya svenskar är det
viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFIundervisning samt utbildningsinsatser som leder till
en etablering på arbetsmarknaden.

Fungerande samverkansmodeller för utbildning och
kompetensutveckling måste därför etableras i alla
länets kommuner. Det ska finnas kompetensförsörjningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla
relevanta utbildningsanordnare kan mötas till dialog
och samverkan i syfte att ge alla länets invånare reella möjligheter till ett livslångt lärande.

Det måste finnas utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som möter alla individer på den
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas
potential. Det är också viktigt att arbetsmarknadens
parter tillsammans säkerställer ett inkluderande arbetsliv, som utifrån vars och ens förutsättningar tar
tillvara alla människor potential.

Kommunala lärcentra kan här spela en stor och viktig roll för att stärka det livslånga lärandet. Det ska
vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitaliseringens rika möjligheter. Vid dessa lärcentra kan
den kommunala vuxenutbildningen samla folkhögskolor, studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt
högskolor.

Ett inkluderande arbetsliv är en viktig faktor i detta.
Vi har inte råd med att individer som har en förmåga att bidra står utanför arbetsmarknaden. Gemensamma lösningar och insatser bör implementeras som underlättar för alla individer att få tillgång
till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar
på arbetsmarknaden.

Etablera en väl fungerande samverkan
inom länet och mellan alla aktörer

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets
långsiktiga utveckling, tillväxt och hållbarhet. Det
är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har
möjlighet till en god kompetensförsörjning. Därför
måste utbildning och kompetensutveckling finns
tillgänglig för alla individer som har ett behov av
mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett
livslångt lärande är det också viktigt att det finns
förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling
och omskolning i alla livets skeenden.

För regional utveckling är samarbete och samverkan nyckelbegrepp. Det regionala ledarskapet behöver stärkas i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, utbildningsanordnare, näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för regional utveckling, som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Bristen på rätt utbildad personal är en av de viktigaste frågorna i arbetet för regional tillväxt. Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är avgörande för att utveckla en attraktiv och
konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och investerar, samt medverkar till välfärdens utveckling.

Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier
kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar vikten
av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Den ökande globaliseringen,
digitaliseringen och robotiseringen ställer nya krav
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt. Förmågan att tillvarata hela arbetskraftens

kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer
vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt
och utveckling. Den 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 står i fokus. En
generell höjning av länets relativt sett låga formella

kompetensnivå är av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling.
För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver
fungerande samverkansstrukturer och samverkansmodeller kring utbildning, kompetensförsörjning,
kompetensutveckling och livslångt lärande etableras
och utvecklas.

Handlingsplan
Delstrategi
Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser.

Delmål
Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.
Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.
Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner.
Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.
Det finns fler personer med akademisk kompetens i länet.
Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.

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

Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort, meddellång och
lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

Det finns effektiva strukturer för validering på regional nivå

Det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar
SFI-undervisning som möter arbetsmarknadens behov.
Höja den formella utbildningsnivån.

Andelen personer 25-64 år, med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska på sikt vara 50 % eller högre, för
både män och kvinnor
Fler högskoleplatser som matchar arbetsmarknadens behov och potential i länet.

Andelen studenter som stannar kvar i länet efter avklarade studier ökar
Andelen studenter som återvänder eller söker sig till länet efter avklarade studier ökar
Fler YH-utbildningar i länet som svarar mot arbetsmarknadens behov och potential.
Vidareutveckla högskolans betydelse för länets
utveckling genom fler forsknings-, innovationsoch utvecklingsmiljöer

Ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.
Fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling har etableras.
En högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård.

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett
inkluderande arbetsliv

Ökad övergång till arbete för män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och därvid särskilt uppmärksamma integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och
livslångt lärande i hela länet

Utvecklade strukturer för en gemensam planering av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.
Etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i alla länets kommuner.

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet
Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.
Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda sig under
pågående anställning

Det livslånga lärandet för yrkesverksamma har stärkts genom etablerade kompetensutvecklingsmöjligheter i hela länet.
Samverkansmodeller och strukturbilder finns för stärkt kompetensförsörjning i hela länet.

Etablera en väl fungerande samverkan inom länet
och mellan aktörer

SAMMANFATTNING

Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några
av de övriga.

HANDLINGSPLAN EN GLOBAL
REGION 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

Handlingsplan för en global region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt konkurrenskraftigt län

Formuleringarna i RUS
Länets strategiska läge, den internationellt
profilerade högskolan och den ökande
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att
bli en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för
många av länets företag. En förutsättning för länets
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag
erövrar och blir en del av de globala
värdekedjorna. Insatser behöver därför
kontinuerligt göras för att stödja företagens
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskapsoch kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för
internationella företags direktinvesteringar och
nyetableringar i länet.
2035 bidrar länets internationalisering och globala
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger

näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker
omvärldsbevakning, lärande och länets
internationella ställning. Den växande
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på
olika landsbygder.

Delstrategier:
1.
2.

Det goda klimatet för direktinvesteringar och
nyetableringar 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 över
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet
samt det nordiska samarbetet.

3.

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga
Europa och världen, samt bidrar till att stärka
demokrati, mänskliga rättigheter och social
inkludering. Länet stödjer också andra länders
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

6.

4.
5.

7.
8.

Positionera länet på den
internationella kartan
Stödja företagens
internationaliserings- och
exportambitioner
Utveckla länets attraktivitet för och
förmåga att ta emot
direktinvesteringar och nyetableringar
Bidra till att utveckla EU och övriga
världen i en mer hållbar riktning
Utöka och utveckla kompetens- och
arbetsmarknadsregionen
Utveckla förmågan att dra nytta av de
resurser som EU erbjuder
Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samverka för internationalisering

Internationellt samarbete
Det är 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.
Även för länets utveckling, både det offentligas och
näringslivets, är det viktigt med internationellt
samarbete för att lära av andra, dra nytta av
varandras likheter och olikheter samt 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, nyetableringar och en ökande
export.

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika
betydelser beroende på utgångspunkt. Generellt
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. Exempelvis 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.

länet. Det offentliga behöver också aktivt lära av
andra och utveckling som drivs av internationella
kontakter kommer bli allt viktigare.

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.

Behovet av internationellt samarbete och att
genomföra internationella överenskommelser har
ökat och är en förutsättning för att klara
utmaningarna inom många områden. EU-samarbetet
och Agenda 2030 visar vägen för ansvar och
samarbete när det gäller att lösa de stora globala
utmaningarna som exempelvis klimatet. Samarbetet
och överenskommelser 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.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på
internationalisering och globalisering högaktuella.
Exporten behöver öka liksom utländska
direktinvesteringar och nyetableringar.

Utveckling av näringsliv och offentlighet
En nära samverkan mellan det offentliga och
näringslivet är nödvändig för att stärka företagens
möjligheter på exportmarknaden. Samarbete krävs
exempelvis när det gäller att utveckla relationer
med platser och regioner som är viktiga för export
och affärsutbyten. Det kan handla både om besök,
utbyten och gemensamma satsningar.
För att attrahera direktinvesteringar och
nyetableringar är samhandling inom länet av
avgörande betydelse. Strukturer och rutiner för att
snabbt ta hand om förfrågningar och
tillståndsprövningar behöver utvecklas vidare.
Det offentliga behöver arbeta aktivt tillsammans
med företagen för att attrahera utländsk arbetskraft
till länet och för att underlätta deras etablering i

Genomföra internationella
överenskommelser

Delstrategier:
Positionera länet på den internationella
kartan
För att länet och dess företag långsiktigt ska kunna
hävda sig i de globala värdekedjorna och en snabbt
hållbarhetsdriven utveckling behöver länet
positionera sig på den internationella kartan som en
hållbar, attraktiv, internationell, kunskapsintensiv
och expansiv region.
Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla
människor, möjliggöra för företag att expandera,
erbjuda besökare internationellt attraktiva
besöksmål och 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.

Stödja företagens internationaliseringsoch exportambitioner
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.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga
branscher som i hög grad påverkas av
globaliseringens effekter, exempelvis
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta
med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik. Det offentliga behöver arbeta tillsammans
med näringslivet för att skapa bästa tänkbara
förutsättningar för länets företag på den
globaliserade marknaden.
Exportmarknaden är central för många av länets
företag. En förutsättning för länets långsiktiga
utveckling är att länets företag är rustade för att
kunna ta del av och hävda sig i de globala
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras
för att stödja företagens exportambitioner så att
företagen fortsatt kan fungera som motor för export,
import och handel. En ständig vidareutveckling av
det exportstödjande systemet är av stor betydelse.
För att stödja företagens möjligheter på
exportmarknader behövs en utveckling av relationer
på för länets utveckling lämpliga platser och
regioner.

Utveckla länets attraktivitet för och
förmåga att ta emot direktinvesteringar
och nyetableringar
Direktinvesteringar och nyetableringar av
utländska företag i länet bidrar med inflöde av
kapital och skapar arbetstillfällen. För att lyckas
attrahera utländska investerare krävs samhandling.
Det är ofta bråttom och företagen tar inte hänsyn
till administrativa och byråkratiska spelregler utan
väljer att etablera sig där de känner sig som mest
välkomna utifrån sitt perspektiv.

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
samarbetspartner.

Bidra till att utveckla EU och övriga
världen i en mer hållbar riktning
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. Genom samverkan kan länet också påverka
andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån
perspektiven i de globala målen.

Utöka och utveckla kompetens- och
arbetsmarknadsregionen
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. Arbetskraftsbristen i
länet gör att aktiva insatser behöver göras för att
locka arbetskraft från andra länder. Möjligheten att
förstora arbetsmarknadsregionen genom satsningar
på en välfungerande infrastruktur, nya
höghastighetsstambanor och en hållbar flygtrafik
kan leda till möjligheter att veckopendla från
närliggande länder.

Utveckla förmågan att dra nytta av de
resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i
relativt låg utsträckning ta del av de strukturmedel
och de ramprogram som finns för att EU:s
gemensamma sammanhållningspolitik och mål för
forskning och innovation ska bli verklighet. Därför
behöver förutsättningar skapas för att fler aktörer
ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också
en större medvetenhet om de transnationella
programmen och strategierna som Interreg och
Östersjöstrategin och fler aktörer behöver
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning
och innovation.
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region
Kalmar län, Region Kronoberg och Region
Blekinge samt Jönköping University och
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma
Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel
om EU:s ramprogram och hur de kan användas i
Sverige.

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora
möjligheter, medför den också att förutsättningarna
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Utvecklingen går allt snabbare och med ed hjälp av
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender

och rörelser snabbt och får omedelbart stor global
påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. 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. 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.
Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av
andra kan det offentliga, näringsliv och
civilsamhälle 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.

Samverka för internationalisering
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.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver
också 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.
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.
Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar till
utvecklingen inom organisationen och länet men
också till utvecklingen i andra länder och därmed
stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen
innebär att internationalisering kommer att bli allt
viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara
välfärdsutmaningen.

Aktiviteter och indikatorer en global region
Delstrategi
Positionera länet på den internationella
kartan

Förslag till delmål
Skapat en gemensam beskrivning av länet utifrån hur vi vill uppfattas
Positionerat länet som attraktivt för exempelvis investeringar, etableringar, boendemiljö och besöksmål

Stödja företagens internationaliserings- och
exportambitioner

Underlättat för länets företag att ta del i de globala värdekedjorna

Utveckla länets attraktivitet för och förmåga
att ta emot direktinvesteringar och
nyetableringar
Bidra till att utveckla EU och övriga världen
i en mer hållbar riktning

Fler internationella direktinvesteringar och nyetableringar i länet
Verkat för främjande av mänskliga rättigheter
Bedriver lärande för Agenda 2030
Fler internationella utbyten för ungdomar
Utvecklad samverkan med andra länder för kunskaps och erfarenhetsutbyte

Utöka och utveckla kompetens- och
arbetsmarknadsregionen

Ökad internationalisering
Utökad arbetsmarknadsregion genom kopplingar utanför Sveriges gränser
Samverkan för att höghastighetsbanan blir verklighet

Utveckla förmågan att dra nytta av de
resurser som EU erbjuder

Ökat nyttjande av EU-medel
Tagit fram strukturer och processer för att öka förmågan att dra nytta av EU-medel
Ökad samverkan för interregionala projekt
Ökat intresse för och kunskap om EU och Europa

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Underlättat för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina erbjudanden på marknaden
Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv
Vi samverkar kring analyser för att belysa länets möjligheter och utmaningar ur et internationellt perspektiv

Samverkan för internationalisering

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)
Ökad samverkan för länets internationalisering

Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 2020-2035
Handlingsplaner
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden
En hållbar Region
Ändring i brödtext
2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, jämlikhet och mångkultur som bidrar till en attraktiv livsmiljö.
2035 präglas hela Jönköpings län av jämlikhet, solidaritet och sammanhållning som bidrar till en attraktiv
livsmiljö.

En attraktiv Region
Ändring i brödtext
Tre skrivningar med ”oavsett kön, bakgrund och individuella förutsättningar”, ”oavsett bakgrund, intressen,
erfarenheter eller kultur.”
-vi vill istället skriva ”alla”, ”alla människor” eftersom det är generellt och inte pekar ut någon förutsättning /
grupp.

En smart Region
Slopade delmål
Mäns uttag av föräldraledighet ökar.
Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

En kompetent Region
Ändring i brödtext
Vi kan tydligt se att män halkar efter kvinnors eftergymnasiala studier. För att möta kompetensförsörjningen i
framtiden behövs fler män på eftergymnasiala studier.
Ändrat delmål
Fler män går vidare till eftergymnasiala studier. gör icketraditionella programval i syfte att bryta
könssegregeringen på arbetsmarknaden.

En tillgänglig Region
Ändring i brödtext
2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan med
omkringliggande län en hållbar utveckling. 2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov. Mottagning
och placering av nyanlända i regionens kommuner sker i den takt det finns arbete och lediga bostäder.
Vägtrafiken kommer med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 2035. På sikt måste en ”förbifart Jönköping”
byggas för att minska trafikpåverkan av E4 genom Jönköping.
Nytt delmål
Regional och mellankommunal samordning vid mottagande av nyanlända

Ny delstrategi
3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
3. Arbeta för en ny stambana Nässjö-Jönköping-Göteborg.

En global internationell Region
Ändring i brödtext
För länets utveckling är samtliga sätt att se på internationalisering och globalisering högaktuella. För länets
utveckling är internationalisering och internationella kontakter viktiga.
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.
Genom att aktivt delta i den internationella konkurrensen kan länet skapa nya relationer, samarbeten och i
förlängningen fler arbetstillfällen.
Ny delstrategi
4. Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning
4. Presentera teknologi och innovationer från Jönköpings län på en internationell marknad

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Vänsterpartiet har under processen deltagit med både yrkanden, synpunkter och diskussion. Vi är
inte nöjda med processen och hoppas på helt andra tag när dokumentet skall revideras nästa gång.
Med det sagt vill vi presentera våra förslag och synpunkter samlat en sista gång.
Vi yrkar de röda markeringarna i dokumentet nedan skall tilläggas den regionala
utvecklingsstrategin. De röda markeringar som vi har fått gehör för i dokumentets nuvarande form
utgår.

Regional utvecklingsstrategi
2020-2035
Bakgrund till regionbildningen
Regionbildningen i Jönköpings län sprang ur en
gemensam vilja att:





stärka länets attraktionskraft genom att
locka och behålla invånare, besökare och
företag
erbjuda och skapa attraktiva miljöer för
bland annat arbete, utbildning, boende,
fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur
och konst
skapa förutsättningar för ett
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl
fungerande arbetsmarknad, möjlighet till
utbildning och kompetensutveckling samt
en hållbar infrastruktur med
pendlingsmöjligheter.

Medborgarnas inflytande över vardagens frågor
genom direkta val var det starkaste skälet till
ansökan om att som Region Jönköpings län få ta
ansvar för regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.
Ett direktvalt regionfullmäktige med egen
beskattningsrätt som förutom hälso- och sjukvård
även hanterar regionala utvecklingsfrågor
bedömdes ge de bästa förutsättningarna för att
uppnå ett bra liv i ett attraktivt län för invånarna.
Det kommunala engagemanget betonades. De olika
delregionala förutsättningarna för tillväxt hanteras
bäst genom att de bejakas och genom offentliga
åtaganden som stödjer näringslivet och det civila
samhället. Att Region Jönköpings läns arbete och
den regionala utvecklingsstrategin möter
kommunernas olika utmaningar och möjligheter är
därför nyckeln till en framgångsrik utveckling och
tillväxt i hela länet. Regionen Jönköpings läns roll
att på alla sätt och inom alla områden knyta
samman länet betonades också. För att lyckas med
det är samordning, samverkan, samarbete och
samhandling mellan länets samtliga aktörer av
central betydelse.

Den regionala utvecklingsstrategin
Till grund för den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) ligger en omfattande process där Region
Jönköpings län tillsammans med länets kommuner,
Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle
identifierat länets behov och prioriteringar för en
hållbar utveckling och tillväxt för hela länet och
dess alla delar fram till 2035.
Utgångspunkten i den regionala
utvecklingsstrategin är att förmågan att attrahera,

behålla och utveckla kompetenser, företag och
kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt
och konkurrenskraftigt län och 13 attraktiva och
konkurrenskraftiga 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
bland annat 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 de svenska generations-,
miljö- och klimatmålen1 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. Hållbarhetsarbetet
är en drivkraft för det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet som ska säkerställa att hela länet
lever och utvecklas 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
samverkansprocess, 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.
Ambitionen har varit att hålla den regionala
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att vara 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.
Nationellt och regionalt identifierade utmaningar
som den regionala utvecklingsstrategin hanterar är
demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö
och energi samt social sammanhållning.

Generationsmålet, klimat- och
miljökvalitetsmålen är nationellt antagna mål och
sammanfattas under benämningen ”Sveriges
miljömål”. (Se vidare under:
www.sverigesmiljamal.se)
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Ambitionen är att vända dessa utmaningar till
möjligheter.

Struktur
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en
vision och är uppdelad i sex strategiområden:







en hållbar region
en attraktiv region
en smart region
en kompetent region
en tillgänglig region
en global region

Varje strategiområde består av delstrategier. För att
ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för
att bidra till att länet fokuserar sitt arbete med att
genomföra strategin kopplas handlingsplaner och
riktade projektutlysningar till delstrategierna.

sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara
jämlik och tillgänglig i hela länet. Goda
förutsättningar för att leva, verka och bo i alla
kommuner i länet gör länet attraktivt.
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 samt ekosystem som
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det
krävs anpassning för att nå klimatmålen.
Anpassningar behöver göras till klimatförändringar,
riskförebyggande arbete och riskhantering liksom
miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi för att nå
målet att vara ett ”plusenergilän”2 2050.

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger nära samman med ett starkt
och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar
tillväxt utan att äventyra miljön eller människors
hälsa. En smart och hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling ska därför bidra till att de
traditionella näringarna i vårt län ska kunna växa
och utvecklas även i framtiden, samtidigt som nya
näringar kan etableras och bidra med nya företag
och innovationer. Forskningen och högskolans
starka ställning i för länet viktiga områden, ska
bidra ytterligare med innovationer och ökad
konkurrenskraft till hela länet.

Visionen för 2035 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.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att
Jönköpings län år 2035 Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga län där alla människor
trivs, utvecklas och mår bra.

Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart
län med goda möjligheter till boende i attraktiva
miljöer, arbete, företagande, utbildning och
utveckling, bra kommunikationer och ett rikt
fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god
hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och strategin
ska bidra till att människor vill söka sig till länet
och få dem att stanna.

Jönköpings län rymmer många unika sidor med den
starka entreprenöriella traditionen, skogsnäringen
och dess rika förädlingsindustri, näringslivskluster
som polymer-, gjuteri- och skärande bearbetning.
Besöksnäringen och turismen har exceptionella
förutsättningar och de gröna näringarna har
potential att bidra till en hållbar
livsmedelsförsörjning och en växande bioekonomi.

Återkommande medskick från kommunerna under
processen har varit att verkligen våga spetsa målen,
att höja ambitionerna för länet och att se hela länets
potential och behov. Med stor tilltro till länets goda
förutsättningar syftar strategin till att utveckla länet
till en långsiktigt hållbar, attraktiv, tillgänglig,
kompetent, smart och global tillväxtregion.

En vision som lyfter

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. De
globala målen ska verka för 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. Länet
och dess utveckling ska därför präglas av de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Alla 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
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Ett ”plusenergilän” genererar mer energi än det gör åt.

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

Plan för genomförande
1.
2.

3.
4.
5.

En handlingsplan tas fram för respektive mål.
Handlingsplanerna revideras vart fjärde år.
Ett ledningssystem implementeras för möten
och nätverk som säkerställer genomförandet av
handlingsplanerna i hela länet
Årliga analyser av utvecklingen tas fram
Årlig uppföljning av indikatorer som mäts på
kommun, läns- och nationell nivå
Årliga konferenser genomförs för uppföljning
av resultat, spridning och inspiration till
utveckling i enlighet med strategin.

Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig
från 2020 till 2035. Beslut kopplade till strategin
tas av Regionfullmäktige.
Tanken är att strategiområdena ska bära hela
vägen men att delstrategier och handlingsplaner
revideras tätare.
Handlingsplanerna som är kopplade till
strategiområdena sträcker sig därför till 2024. I
samband med att handlingsplanerna revideras
kan även indikatorerna i den regionala
utvecklingsstrategin ses över.

En hållbar region
Mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län

värde värnas. Barn och ungas engagemang och
delaktighet är en naturlig del av den långsiktigt
hållbara utvecklingen.

För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter
av arbetet och att länet genom samhandling
utvecklas till en förebild i genomförandet av målen.
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande
och förändringsvilja är grundförutsättningar för att
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön
tillväxt och en robust och miljömässigt säker
vattenförsörjning. Fossila råvaror har fasats ut
bland annat genom elektrifiering, vätgas och att
bioråvara bidrar till nya produkter. Levande
landsbygder och utvecklingen av de gröna
näringarna bidrar till ett långsiktigt hållbart
samhälle.
2035 säkerställs den goda vattenstatusen i länets
stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, skydd
mot ytföroreningar och en avancerad vattenrening.

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla
områden har lett till att länet är på väg att bli ett
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5graders målet. Resursanvändningen minskar och
länet har en hållbar konsumtion och produktion.
Länets natur och miljö mår allt bättre och
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

Delstrategier

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet,
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och
tillgängligt län med likvärdiga förutsättningar för
hälsa, tandhälsa, livskvalitet och livslängd. Länet
håller ihop servicemässigt, demokratiskt och
ekonomiskt. Länets demokrati har stärkts genom en
hög tolerans för olikheter och att människors lika

5.

1.

2.
3.
4.

6.
7.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som
minskar belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens resurser.
Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
Skapa förutsättningar för individuellt och
kollektivt ansvarstagande och lärande för en
hållbar konsumtion.
Säkerställa en hållbar produktion av livsmedel
och en god vattenkvalitet i hela länet.
Säkerställa en jämställd regional tillväxt och
jämlika förutsättningar i samhället.
Säkerställa god samverkan som ger
förutsättningar att nå målet: 2035 är
Jönköpings län hållbart.

En attraktiv region
Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka,
växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla
kompetenser, företag och kapital är avgörande för
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig
region – en region som ser möjligheter i
förändringar och värdesätter samverkan. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag, som investerar kapital och som utvecklar
samhällen. De attraheras av en öppen,
inkluderande, jämställd, mångkulturell och
barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att
kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt
kulturliv, god utbildning, arbete, service, god hälsa,
omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar
människor till sig attraherar ännu fler.

2035 präglas länet av ett öppet klimat som skapar
utrymme för öppna demokratiska och
framåtsyftande diskussioner i syfte att gemensamt
ta ansvar för samhällsutmaningarna.

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter,
landsbygder samt uppväxt- och livsmiljöer ökat
hela länets attraktivitet.

4.

Ett rikt utbud av kultur och hälsofrämjande
fritidsaktiviteter, tillgång till livslångt lärande,
attraktiva och utvecklande arbetstillfällen, attraktiva
och väl dimensionerade boenden samt tillgång till
god förskola, utbildning, omsorg och sjukvård har
lett till att hela länet utvecklas och är attraktivt att
bo och verka i, besöka och flytta till.

Delstrategier
1.
2.

3.

5.
6.
7.

8.

Attrahera, behålla och utveckla människor,
företag och kapital.
Skapa meningsfulla och inkluderande
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och
integration i samverkan med civilsamhället.
Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud
som präglas av mångfald.
Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och
landsbygd.
Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och
barnvänlig livsmiljö.
Driva en hållbar digital utveckling.
Bidra till att länets aktörer ser möjligheter i
förändring och stimulera organisationers
förändringskraft.
Skapa och upprätthålla en samverkansmodell
med civilsamhället.

En tillgänglig region
Mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

Länets geografiskt strategiska läge har genom
historien skapat förutsättningar för möten och
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för
människor i livets alla skeenden, attraktiva
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer.
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion.
2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för
hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket
skapar förutsättningar för näringslivets expansion,
kommunikationer och möjlighet att nå marknader
inom och utom landet.
2035 har de nya höghastighetstambanorna bidragit
till utveckling, kompetensförsörjning och en hållbar
tillväxt i hela länet. Utvecklingen av stambanorna
och övriga järnvägsnätet har förbättrat
förutsättningarna för regional- och godstrafiken.
Infrastruktur såväl som transporter och
kollektivtrafiken i länet stödjer ett fossiloberoende,
multimodalt3 resande som utvidgar de funktionella
arbetsmarknadsregionerna och stödjer
länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor,
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i
länet såväl som för den snabbt växande
besöksnäringen.

Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar
tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka
och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl
persontransporter, som godstransporter.
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Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el,
vatten och digital infrastruktur som når alla och
hundraprocentig mobiltäckning.
Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl
rustad och anpassad för de utmaningar
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Skapa bostäder och boendemiljöer för
människor i alla livets skeenden i hela länet
genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik
samhällsplanering över administrativa gränser.
Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ
samhälls- och landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.
Delta aktivt och drivande i arbetet för nya
stambanor för höghastighetståg.
Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser
som kopplar samman länets kommuner med
varandra och angränsande län.
Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring
och länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
Utveckla infrastrukturen i länet så att den
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor,
transporter, logistik och turism,
Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till
utvecklingen.
Skapa hållbar digital utveckling i hela länet
genom tillgång till höghastighetsuppkoppling.
Ta fram gemensamma strukturbilder för länets
framtida infrastruktursystem.

En smart region
Mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

Företagsamhet och samverkan är kännetecknande
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom
innovations- och förändringskraft har länets
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet
och uppfinningsrikedom har präglat företagen dess
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och
sysselsättningen är hög.
2035 ses länet som en förebild och influenser inom
nyföretagande, jämställdhet, jämlikhet och
arbetsmiljöutveckling. Omvärldsanalys och
internationell samverkan har lett till att länets
näringsliv är en självklar del av de globala
värdekedjorna4. Länets näringsliv bidrar aktivt till
en hållbarhetsdriven utveckling.
Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära
affärsmodeller och smart specialisering bidrar till
ett växande och diversifierat näringsliv.
Högskolan är en motor där samverkan driver det
offentligas och näringslivets utveckling mot mer
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva
produkter och tjänster. Genom högskolans
internationella nätverk och höga utbildnings- och
forskningsnivå lockas studenter och forskare från
hela världen till Jönköpings läns dynamiska
arbetsmarknad.
2035 har länet utvecklat en kreativ
innovationskultur där samverkan mellan akademi,
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Genom det entreprenöriella arvet har länet
utvecklats till ett smart internationellt
innovationscentrum för prototyp- och
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess
förädlingsindustri bidrar genom innovation och
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.
Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst
länets position som logistik- och e-handelscentrum i
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen
har kompletterats med en kunskapsintensiv
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat
förutsättningar för offentliga tjänster i världsklass
och en besöksnäring med internationell lyskraft.
2035 driver arbetsmarknadens parter strategiska
utvecklingsfrågor för att gemensamt lösa
morgondagens utmaningar.

Delstrategier
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika
länder eller regioner 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. Den
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att
företag ska kunna konkurrera internationellt.
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Förstärka näringslivets och det offentligas
innovations- och förändringskraft.
Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom
smart specialisering.
Bidra till framgångsrika små och medelstora
företag med ett högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter och produktion.
Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass.
Säkerställa en hög sysselsättning.
Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och
näringsliv samt företagande i hela länet.
Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar
digitalisering.
Samverka för näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.

En kompetent region
Mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det
livslånga lärandet

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla
kompetenser är helt avgörande för att säkra
näringslivets och den offentliga sektorns behov av
medarbetare och för att kunna möta välfärdens
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget
varierar mellan länets kommuner. Genom en väl
fungerande samverkan i länet mellan Region
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet,
akademi och utbildningsanordnare,
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
säkerställs den långsiktiga matchningen på
arbetsmarknaden i hela länet.
2035 tas alla människors potential tillvara på
arbetsmarknaden. Matchningen mellan
näringslivets och den offentliga sektorns behov och
arbetskraftens kompetens är hög. Länet erbjuder
landets mest spännande arbetstillfällen, utbildningsoch forskningsmiljöer och lockar därför
internationell spetskompetens till länet.
2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte
att öka samhandling och kommunikation mellan
utbildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer
och näringslivet.
Strukturerna för utbildning och
kompetensutveckling stödjer näringslivets, den
offentliga sektorns och det omgivande samhällets
utveckling så att alla invånares potential och
kompetens tas tillvara. Sysselsättningen är hög och
matchningen säkerställs genom det livslånga
lärandet.
Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det
livslånga lärandet såväl som näringslivets
kompetensförsörjning. Högskolan driver genom sin
forskning och sina forskningsmiljöer utveckling
tillsammans med näringslivet och den offentliga
sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för
fysiska och digitala utbildningar på alla nivåer som
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig
och dynamisk arbetsmarknad. Länets bibliotek
bidrar till länets demokratiska utveckling,
kunskapsspridning, integration och fri
åsiktsbildning.
2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk
utveckling av samhället, en ökad mångfald och till
människors möjlighet att påverkas sin livssituation.
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället och att bredda
intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Delstrategier
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och
utveckla kompetenser.
Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen
och matchningen för integration och hållbar
tillväxt.
Höja den formella och informella
utbildningsnivån i länet.
Vidareutveckla högskolans betydelse för länets
utveckling genom fler forsknings-,
innovations- och utvecklingsmiljöer.
Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett
inkluderande arbetsliv.
Etablera jämlika möjligheter till utbildning och
livslångt lärande i hela länet.
Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig
under pågående anställning.
Etablera en väl fungerande samverkan mellan
regionen, kommunerna, övriga
utbildningssamordnare och arbetsmarknadens
parter

En global region

Mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län

Länets strategiska läge, den internationellt
profilerade högskolan och den ökande
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att
bli en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för
många av länets företag. En förutsättning för länets
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag
erövrar och blir en del av de globala
värdekedjorna. Insatser behöver därför
kontinuerligt göras för att stödja företagens
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskapsoch kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för
internationella företags direktinvesteringar och
nyetableringar i länet.
2035 bidrar länets internationalisering och globala
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger
näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker
omvärldsbevakning, lärande och länets
internationella ställning. Den växande
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på
olika landsbygder.
Det goda klimatet för direktinvesteringar och
nyetableringar 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 över
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet
samt det nordiska samarbetet.
Länet är aktivt i utvecklingen av EU, övriga Europa
och världen, samt bidrar till att stärka demokrati,
mänskliga rättigheter och social inkludering. Länet
stödjer också andra länders utveckling i riktning
mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Positionera länet på den internationella kartan.
Stödja företagens internationaliserings- och
exportambitioner.
Utveckla länets förmåga och attraktivitet för att
ta emot direktinvesteringar och nyetableringar.
Bidra till att utveckla EU och övriga världen i
en mer hållbar riktning.
Utöka och utveckla kompetens- och
arbetsmarknadsregionen.
Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser
som EU erbjuder.
Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.
Samverka för samhandling inom
internationalisering.

Vi yrkar också på att följande tas med i handlingsplanerna:
Aktiviteter och indikatorer för en global region
Punkt 4: delstrategin Bidra till att utveckla EU …. Ersätts med en annan formulering till förslag till
delmål, Ex: Internationell samverkan.
Arbetsmarknad
Punkt 1: Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval. Ordet ändras/förtydligas. Ex: ges relevant stöd i
gymnasieval. Att fler elever blir godkända är viktigt, men hur vet vi vad som är ”medvetet” för dem?
Är det kommersiella dagsmotiv som styr enbart och hur ska vi i så fall medvetandegöra vilka val som
gäller i en framtid? Arbetsmarknaden är föränderlig. Utbildning ska därför ges bredd.
Smart region
I den inledande texten redovisas faktorer som anses viktiga för Jönköpings län när det gäller regional
potential i norden och mer specifikt faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i
tillväxtpotential i länet. Detta är en utav de viktigaste punkterna i RUS-arbetet för att identifiera vad
som behöver göras och vilka prioriteringar som bör göras. Faktorerna som räknas upp kan uppfattas
som allmänna för hela RUS och bör redovisas övergripande för samtliga delstrategier. Vi vill också
ifrågasätta källmaterialet för dessa faktorer samt forskningen bakom dessa, var har informationen
kommit ifrån? Det saknas också andra viktiga faktorer som rör flera av delstrategierna, t.ex.
redovisningar från Folkhälsoinstitutet kring den omfattande psykiska ohälsan som är arbetsrelaterad.
Dessa siffror är helt avgörande för avsnitten och aktiviteter kring arbetsmiljö i RUS.
Delstrategi: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i regionen genom
smart specialisering.
Mycket svårt att jobba mot denna strategi eftersom diversifiering och hållbarhet är så olika beroende
på vilken bransch det handlar om. Att verka hållbart för fastighetsbranschen kräver helt andra saker
än för logistikbranschen. Istället borde mer branschspecifika utmaningar identifieras och analyseras.
Angående aktiviteterna för denna delstrategi har RJL och kommunerna under flera år arbetat med att
inspirera och informera kring hållbarhet riktat till företag och organisationer. Orsakerna till att
utvecklingen inte går fortare framåt handlar säkert mycket om regionens förhållandevis låga
utbildningsnivå samt en hög omsättning av personal på kommun, länsstyrelse och institut vilket gör
att det inte går att hålla en kontinuitet i verksamheterna. Det är dags att bli mer konkreta sätta sig
ned och arbeta tillsammans i workshops och utbildningar i längre program för att komma vidare.
Aktiviteter kring företagens hållbarhet ska istället för inspiration handla mer om konkreta åtgärder
enligt ovan, detta är vi skyldiga företagen som vill och kan utvecklas.

Attraktivitet och livsmiljö
Brödtext: Ordet attraktivitet som krampaktigt upprepas likt ett modeord i nästan varje mening kan
omformuleras. Även bortsett från att det är dålig svenska, blir det innehållsligt alltför stort fokus på
det kommersiella och ”säljbara” faktorer. Trots att invånarna nämns är intresset koncentrerat mer
mot tillresande än bofasta. Den tjatiga upprepningen kan få motsatt effekt. Till dels kan ordval
kopplade till kultur/kreativitet/egen kraft ersätta. Betona kulturens egenvärde.

Kulturliv
Det vida ordet fritid ersätts med kultur som också är heltäckande.
Mening 2: I Jönköpings län…kulturinslag. Fortsatt tillägg: oavsett geografiska och ekonomiska
förutsättningar. Eventuellt kan man skönja geografin i skrivningarna, men ekonomin hos kulturaktiva
ska betonas mer.
Utveckla attraktiva besöksmål Efter första meningen: ….historiska platser och miljöer tillägg: som
behöver synliggöras.
Handlingsplan:
Punkt 2: starka trygghet och tillit för alla i samhället
Punkt 5; Utveckla och synliggöra kultur och fritidsutbud…
Hållbar region
Hållbarhetsarbete har andra utmaningar än mer marknadsinriktning åtgärder varför det finns risk att
aktiviteter som är pågående avslutas för fort innan resultat uppnås. Det är därför viktigt med
kontinuitet kring projekt och aktiviteter och dess finansiering så att vi kommer hela vägen fram. Vi
behöver jobba från grunden och ”hands on” med hållbarhet istället för att tappa bort oss i nya och
intressanta Inriktningar kring hållbarhet. Cirkularitet och delningsekonomi är ett sådant exempel där
det kanske är för tidigt att bygga upp kunskapscentra. Delningsekonomin är dessutom starkt
ifrågasatt nyligen och har visat sig istället orsaka ökade utsläpp av CO2 till atmosfären.
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RJL 2019/2857

Regionstyrelsen

Samlad arkivorganisation för Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner att arbete med inriktning att skapa godkända arkivlokaler,
enligt Riksarkivets krav, för Region Jönköpings län samt för
Folkrörelsearkivet påbörjas, där målet är att alla arkivhandlingar
centraliseras till ett och samma ställe.
 Godkänner att projekt parallellt startas upp för att organisera, strukturera
och ordna arkivhandlingar, i syfte att komprimera men även underlätta
logistik inför permanent förvaring.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt 7-9§§ i arkivlagen (1990:782).
Arkivmyndigheten ansvarar ytterst för att Region Jönköpings län uppfyller kraven
på ett fullgott skydd för de arkivhandlingar som finns inom organisationen.

Information i ärendet
De arkivhandlingar som finns inom Region Jönköpings län är idag utspridda i
länet och inte alltid enkla att återsöka på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Flertalet arkivutrymmen uppfyller inte Riksarkivets kriterier och behovet av
att säkerställa fullvärdiga lokaler med rätt organisation och struktur behöver göras
skyndsamt.
Ett flertal förstudier har över tid genomförts med olika perspektiv hur en framtida
arkivlösning för Region Jönköpings län kan se ut. Bland annat har mängden av
arkivmaterial ute i verksamheterna inventerats och undersökts.
Ett helhetsgrepp behöver nu tas för både lokalfråga och organisation för Region
Jönköpings läns arkivhandlingar.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Förstudierapport
Inventering och beskrivning av Region Jönköpings läns arkiv
Rapport av uppdrag från Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
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1

Om dokumentet

1.1 Informationsklass
Detta dokument klassas som offentligt dokument.

1.2 Versionshistorik
Version

Datum

Utfärdare

1.0

2019-11-14

Tomy Eklöv

2

Beskrivning

Bakgrund och beställare

2.1 Bakgrund och syfte
Det arkivmaterial som är sprunget ur Region Jönköping läns verksamhet förvaras i
dagsläget i utrymmen som i regel inte uppfyller kraven på ett fullgott skydd för
arkivhandlingar. Handlingarna är också utspridda och inte alltid enkla att återsöka på
ett effektivt och rättssäkert sätt. Ett flertal förstudier har genomförts med olika
perspektiv kring hur en framtida arkivlösning för Region Jönköpings län kan se ut.
Bland annat har mängden arkivmaterial ute i verksamheterna undersökts, men även
möjligheterna att samarbeta med andra arkivinstitutioner i syfte att nå synergier och
erbjuda en bättre service till allmänheten. Syftet med den här fördjupade förstudien är
att nå ett steg längre och att ta fram ett behovsunderlag för nya arkivlokaler som
inkluderar både redogörelse för hur stora mängder handlingar som ska förvaras och
vilken typ av lokaler som krävs för ändamålet.

2.2 Beställare
Denna fördjupade förstudie är beställd av regiondirektören.

3

Inriktning
I förstudiens initiala skede togs tre förslag på inriktningar fram. De tre alternativen
var:
1.

Att för Region Jönköpings län (RJL) skapa godkända arkivlokaler enligt anvisning
från Regionfastigheter på kortast möjliga tid. Lokalerna skulle uppfylla Riksarkivets
krav på fullgott skydd för arkivhandlingar. Placeringen av arkivlokalen eller
arkivlokalerna var inte av central betydelse.
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2.

3.

Att för RJL skapa godkända arkivlokaler som skulle uppfylla Riksarkivets krav på
fullgott skydd för arkivhandlingar. Lokalen skulle vara belägen i Jönköping för största
möjliga tillgänglighet. Alla arkivhandlingar skulle vara centraliserade på ett och
samma ställe. Lokalerna skulle även inrymma Jönköpings läns Folkrörelsearkiv
(JLFA).
Att för RJL skapa godkända arkivlokaler som uppfyller Riksarkivets krav på fullgott
skydd för arkivhandlingar. Lokalen skulle vara belägen i Jönköping. Alla
arkivhandlingar skulle centraliseras på ett och samma ställe och lokalerna skulle även
inrymma JLFA och andra intressenter – såsom exempelvis Jönköpings länsmuseum
och de statliga verken i regionen.
Utifrån dessa inriktningsförslag beslutade tf Regiondirektör Jane Ydman och
Kanslidirektör Siv Kullberg att gå vidare med alternativ nummer två. Bakgrunden är
bland annat att behovet av arkivlokaler för RJL är akuta och att det mest ansvarsfulla
är att gå vidare med ett förslag som inte riskerar att försena projektet. Alternativ två är
dessutom ur ett ekonomiskt perspektiv sannolikt det mest relevanta.

4

Leveranser (återfinns i avsnitt 3.3 i förstudiedirektivet)
Nedan redovisas de leveranspunkter som finns beskrivna i förstudiedirektivet:

4.1 Lokaler
”Utred lokalfråga – ge förslag på lokaler som kan anpassas till arkiv och/eller andra
alternativ samt om det går att samordna med IT-centrums och museets behov”
Då det under arbetet framkommit att det finns en särskild process för
fastighetsinvesteringar där förslag på lokaler med tillhörande kostnader kan
presenteras först efter att en kravspecifikation lämnats in och godkänts av
investeringsrådet kan den här punkten i dagsläget inte levereras. Med anledning av
inriktningsbeslutet att endast fokusera på RJL:s och JLFA:s behov kommer ITcentrums behov och museets behov inte att finnas med i nämnd kravspecifikation.

4.2 Resursbehov
”Utred resursbehov – beskriv hur kommande arkivorganisation för Region
Jönköpings län resurssätts”
Resursbehovet kan delas in i två delar – behov under projektfas och behov under
förvaltningsfas.

4.2.1 Resurser under projekttiden
I dagsläget är endast en mindre del av Regionens arkivmaterial ordnat på ett
tillfredsställande sätt, vilket innebär att det återstår mycket arbete innan handlingarna
kan flyttas. Det första steget bör därför vara att ordna handlingarna, vilket kräver en
utökning av resurser. Förslagsvis väljs ett arkiv ut som pilot varefter man tillsätter
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resurser för ordnande och förtecknande av handlingar i det utvalda arkivet. Av
praktiska skäl kan arkivet i Eksjö vara en lämplig pilot eftersom materialet som
förvaras där är inaktuellt och kan ordnas utan att påverka ordinarie verksamhet. En
arkivarie anställs som samordnare för arbetet vid sidan av tre arkivassistenter som
utför ordningsarbetet. Efter att detta arbete är slutfört är det lättare att kalkylera hur
mycket arbete som återstår i övriga arkivlokaler, samt hur mycket materialet kan
förväntas minska i samband med att materialet ordnas mer kompakt.
Att flytta stora mängder arkivmaterial kräver också en omfattande och noggrann
planering. Journalhandlingar är allmänna handlingar som ska kunna lämnas ut utan
dröjsmål oavsett om de är uppställda på arkivhyllor eller om de är under transport.
Planeringen behöver därför i detalj innehålla information om vilka handlingar som
flyttas och när de flyttas. Resursåtgången för detta beräknas till två arkivarier som i
huvudsak arbetar med planeringen under ett års tid för att sedan ta emot materialet och
ordna det i de nya arkivlokalerna. Dessa bör rekryteras i god tid innan nya arkivlokaler
finns på plats så att de har tillräckligt med tid att planera arbetet.

4.2.2 Resurser vid förvaltning
I förvaltning beräknas resursbehovet till tre eller fyra arkivarier och tre
arkivassistenter.
Uppskattat behov av arkivarier i förvaltning (inkl kompetensprofil):
-

Utökat antal förfrågningar i samband med att Regionens arkivmaterial samlas
på ett ställe varigenom ansvaret för utlämnande övergår till arkivmyndigheten
innebär en ökning i antalet menprövningar. Detta är en uppgift som tar mycket
tid i anspråk, och resursbehovet uppskattas till 1-2 arkivarier. Dessa bör,
förutom generellt god kunskap om arkivregler, också ha god kännedom om
regler kring offentlighet och sekretess. I dagsläget sker huvuddelen
utlämnanden av respektive verksamhet så tidsåtgången för dessa verksamheter
bör minska i samma utsträckning (varför en utökning totalt sett inte bör
föreligga).

-

I dagsläget saknas i huvudsak en IT-arkivarie men det finns ett allt större
behov av rollen i takt med att antalet system som ska arkiveras ökar vid sidan
av ett utökat behov av att finnas med vid kravställning av nya system. Rollen
är normalt sett svår att rekrytera varför det kan finnas anledning att titta på
möjligheten att istället tillsätta någon med god kännedom om systemutveckling
som inom ramen för tjänsten kan tillgodogöra sig kunskap om arkivering.
Rollen är viktig för en enhetlig arkivorganisation där både pappershandlingar
och digitala handlingar ska hanteras korrekt.

-

Det finns ett behov av att arbeta igenom befintliga informationshanteringsplaner och av att utreda gallringsfrågor, vilket är av stor vikt för att säkerställa
att handlingar inte sparas i onödan och därmed tar för stor plats. Utredningar
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kring ökad digitalisering av bl a diariehandlingar kan också komma att bli
aktuellt. Arbetet bör utföras av en relativt senior arkivarie.
Samtliga arkivarier bör ha tillräckligt god kännedom om arkivhantering och regelverk
generellt så att de vid behov kan täcka upp för varandra.
Uppskattat behov av arkivassistenter i förvaltning:
-

Att samla alla arkivhandlingar på ett och samma ställe innebär att
arkivmyndigheten åtar sig att plocka fram och lämna ut handlingar till
verksamhet och allmänhet. Det innebär också att arkivmyndigheten åtar sig att
fortsatt arbeta med ordnande och förtecknande av arkivmaterial som löpande
tillkommer. Sannolikt innebär utökningen emellertid att tidsåtgången samtidigt
blir mindre i andra verksamheter, så någon utökning totalt sett bör inte
föreligga. Uppskattningsvis kan omfördelningen av resurser istället innebära
en besparing för Regionen som helhet då arbetsuppgifterna blir mer renodlade
och därmed kan utföras mer effektivt. Detta skapar förutsättningar för övrig
verksamhet att i större utsträckning ägna sig åt sina respektive kärnuppdrag.
Förslagsvis utreds detta separat i samband med beslut om
förvaltningsorganisation.

Det är av stor vikt att komma ihåg att förvaltningen av stora mängder arkivmaterial
innebär ett stort ansvar både gentemot verksamheter i Regionen och gentemot
Regionens medborgare. Antalet resurser måste därför vara tillräckligt många för att
tillse att allmänna handlingar kan lämnas ut utan dröjsmål även under semestrar och
annan frånvaro.

4.3 Intressentanmälningar
Se separat kravspecifikation för Folkrörelsearkivets (JLFA) behov av lokaler. I övrigt
har inga intressentanmälningar samlats in i enlighet med förstudiens inriktningsbeslut
att endast inkludera Region Jönköpins län och Folkrörelsearkivet.

4.4 Lokaler för samutnyttjande
Utöver arkivlokaler har vi identifierat en rad lokalbehov som kan användas av både RJL och
JLFA. Dessa specificeras i kravspecifikationen, avsnitt 2, 4 och 6 (Bilaga 1).

5

Effektmål
Enligt förstudiedirektivet ska fem effektmål uppnås:
-

En enhetlig arkivorganisation som medför att den information som hanteras i
regionens olika verksamheter blir strukturerad och sköts på ett ordnat sätt.
Bedömningen är att valt alternativ ligger i linje med detta effektmål då
materialet kommer att samlas på ett och samma ställe och hållas ordnat på ett
strukturerat sätt.
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-

Att verksamheterna ska kunna följa arkivlagen och de beslut regionfullmäktige
har tagit samt leverera material de inte längre har så stort behov av till
arkivmyndigheten. Detta effektmål förväntas uppnås i och med att ett nytt
arkivhus skapar möjligheter att leverera material till arkivmyndigheten.

-

Informationen i arkivet ska förvaras i lokaler som uppfyller kraven på
arkivlokaler. Detta effektmål förväntas uppnås i samband med att nya
arkivlokaler för regionens behov byggs.

-

Det ska vara enkelt för medborgarna att kontakta arkivet och beställa
allmänna handlingar. Nyttan blir större om det är möjligt att få del av
handlingar från flera olika arkivinstitutioner på samma plats. Detta effektmål
förväntas uppnås då alla handlingar samlas på ett och samma ställe och därmed
underlättar vid återsökning. Det blir också tydligare för medborgarna var de
ska vända sig med sina förfrågningar. Att utöver Region Jönköpings läns
arkivhandlingar även inrymma Folkrörelsearkivet blir nyttan större för
medborgarna i enlighet med effektmålet.

-

Forskare ska få professionell hjälp och enkelt få tillgång till sitt
forskningsmaterial på en och samma plats. Detta effektmål förväntas uppnås
då alla regionens arkivhandlingar samlas på en och samma plats där kompetens
kring materialet också förväntas finnas.

Sammanfattningsvis kan man säga att det inriktningsbeslut den fördjupade förstudien
utgår ifrån där ett arkivhus inrättas för Region Jönköpins län och Folkrörelsearkivet
innebär att effektmålen uppfylls och tillgodoser såväl verksamhetens som
medborgarnas behov av god service i arkivfrågor.
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6

Bilaga - Kravspecifikation arkivlokaler och tillhörande utrymmen
1. Lokaltyper
Förutom korridorer och kommunikationsleder delas lokalerna in i fem huvudområden:
Publika lokaler, Arkivlokaler, Verksamhetstekniska lokaler, Administrativa lokaler
och Utrymmen för leveranser. Beskrivning av behovet av dessa typer av lokaler följer
här nedan.
2. Publika lokaler
I de publika lokalerna ska finnas mottagning i form av receptionsdisk samt en
forskarsal för minst 6 personer. Detta är utrymmen som beräknas kunna samutnyttjas
av Region Jönköpings län och Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.
3. Arkivlokaler
För Region Jönköpings län finns behov av att förvara 26 000 hm handlingar. Dessa
ska förvaras i utrymmen som överensstämmer med Riksarkivets krav på arkivlokaler
(RA-FS 2013:4). Inredningen ska bestå av lämpliga kompakthyllor med ett djup på 30
cm.
RJL har också behov av ett klimatarkiv för 30 hm material. Krav för sådana utrymmen
återfinns också i RA-FS 2013:4.
Folkrörelsearkivet (inklusive näringslivsarkiv) har behov av att förvara 12 000 hm
handlingar. Även dessa ska förvaras i utrymmen som överensstämmer med
Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 2013:4). Folkrörelsearkivet har behov av
följande inredning för pappershandlingar:
-

Hyllor med 30 cm djup – 6 000 hm
Hyllor med 40 cm djup – 5 000 hm
Hyllor med 60 cm djup – 1 000 hm

Folkrörelsearkivet har också behov av 30 kvm förvaring av större föremål, samt ett
utrymme med plats för 4 stora fanskåp (höjd 2 m) och 10 ritningsskåp (höjd 1 m).
Folkrörelsearkivet har därtill behov av ett klimatarkiv som ska rymma 120 hm för
förvaring av mikrofilm, bilder och videofilmer. Krav för sådana utrymmen återfinns
också i RA-FS 2013:4.
Region Jönköpings läns arkivlokaler ska vara avskilda från Folkrörelsearkivets
arkivlokaler då tillträdet till Regionens arkivlokaler är begränsad med anledning av
sekretess.
Då erfarenheter från andra arkivinstitutioner har visat att elektroniska hyllor ofta är
förknippade med driftstopp med följden att arkivmaterial inte blir åtkomligt, bör
sådana hyllor undvikas.
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4. Verksamhetstekniska lokaler
Både Region Jönköpings län och Folkrörelsearkivet har behov av utrymme för
skanning av material. Då digitaliseringstakten kan komma att öka de närmaste åren
finns potentiellt behov av plats för 3-4 större skanningsmaskiner. Då stor del av det
material som skannas av RJL beräknas vara patientjournaler bör det finnas möjlighet
att skanna materialet på ett för sekretesskyddade handlingar korrekt sätt.
Både RJL och JLFA har behov av mottagningsrum för sanering av kraftigt
nedsmutsade arkivhandlingar och konditionering av mottaget pappersmaterial. Det
sistnämnda är av stor vikt för att materialet ska kunna införlivas med övriga
arkivhandlingar utan risk för spridning av exempelvis mögel.
5. Administrativa lokaler
Totalt beräknas antalet arkivresurser för Region Jönköping läns del att uppgå till 7-8
personer, och Folkrörelsearkivet till 6-7 personer, vilket innebär att det behöver finnas
totalt 15 arbetsplatser. Det finns även behov av en större möteslokal (för upp till 20
personer), samt ett mindre grupprum.
6. Utrymmen för leveranser
Det finns för båda arkivinstitutionerna behov av leveransintag där inlastning kan ske
under tak (tillräckligt hög för inleveranser med lastbil) och en sluss som gör att
utomhusklimat inte påverkar klimatet i arkivlokalerna.
7. Korridorer och kommunikationsleder
Korridorerna dimensioneras för transport av arkivvagnar (ca 1200x 800 mm) mellan
arkivmagasin, tjänsterum och verksamhetstekniska lokaler. Kommunikationsleder
inklusive dörrar mellan godsmottagning, leveransrum, arkivmagasin och
verksamhetstekniska lokaler dimensioneras för burvagnar och lastpallar om ca
1200x1000 mm.
Korridorer och kommunikationsleder i publika och administrativa utrymmen
dimensioneras, där så är lämpligt, för att på en sida ge plats för 30 cm djupa bokhyllor.
I de fall lokalen byggs i flera plan krävs hiss som är lämplig för transport av
arkivmaterial där måtten är tillräckliga för att inrymma arkivvagnar, lastpallar och
burvagnar.

Underskrift av Beställare

Namn

© Dokumentmall från ProjektStegen

Underskrift av Projektledare

Datum

Namn

Datum

Behov och möjligheter – sammanställning av samtal om en ny
arkivorganisation i Jönköpings län
Uppdraget
I Region Jönköpings läns kulturplan för 2018–2020 poängteras att samordningen mellan olika
verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv behöver fördjupas, bland annat för att upprätthålla
arkivens betydelse för demokrati och samhällsengagemang. Inom ramen för kulturplanen har Region
Jönköpings län gett Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv flera
gemensamma uppdrag. De gäller bland annat att:
- utveckla förståelsen och kunskaper om länets arkiv
- genomföra årligt samråd med arkivsektorn i länet
- göra en översyn av den tekniska situationen inom föreningsarkiven
I uppdraget finns också att tillsammans påbörja:
”Samtal om en ny central arkivorganisation – arkivcentrum – som samlar flera aktörer med olika
inriktningar för att utgöra den samlande arkivkompetensen i länet och skapa bred samverkan mellan
olika aktörer bör inledas under planperioden.” (Regional Kulturplan, s 22.)
I Regionens uppdragsbeskrivning till Jönköpings läns folkrörelsearkiv skrivs vidare:
”Tillsammans med relevanta aktörer undersöka möjligheterna till samordning mellan olika
verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i Jönköpings län i syfte att förbereda för en eventuell ny
regional arkivorganisation.”
Vid möte med Region Jönköpings läns ANA-nämnd den 17 april 2018 fick Jönköpings läns
folkrörelsearkiv i uppdrag att utreda en sådan eventuell ny arkivorganisation för länet. Undertecknad
Lars Östvall, chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, har genomfört uppdraget, i samarbete med
Tomy Eklöv, regionarkivarie hos Region Jönköpings län.
Relevanta aktörer
Institutioner med arkivverksamhet som huvuduppdrag, samt andra typer av institutioner med
omfattande arkivverksamhet.
Statliga arkivinstitutioner i Jönköpings län:
Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena
Regionala arkivinstitutioner:
Jönköpings läns arkivförbund
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
(samt den vilande föreningen Näringslivsarkiv i Jönköpings län)
Lokala arkivinstitutioner:
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar

Relevanta statliga myndigheter med omfattande arkiv:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen m fl
Relevanta regionala institutioner med omfattande arkiv:
Region Jönköpings län
Jönköpings läns museum
Jönköpings läns hembygdsförbund
Relevanta kommunala institutioner med omfattande arkiv:
Länets kommuner
Kommunala museer
Till detta kommer museer och arkiv med flera huvudmän, t ex Husqvarna Fabriksmuseum, samt även
olika enskilda arkiv och museer med arkiv (föreningsdrivna och privata).
Samtal om samordning
Samtal med flertalet av de relevanta arkivaktörerna har genomförts av Lars Östvall, Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, och Tomy Eklöv, Region Jönköpings län, tillsammans eller var för sig, vid olika
tillfällen under 2018 och 2019. Samtalen har gällt behov och möjligheter till samverkan eller
samordning, och andra tankar om framtiden.
Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Vadstena är det äldsta i landet (1899) och sedan 2010 en del av statliga Riksarkivet.
Landsarkivets ansvarsområde är den offentliga sektorns arkiv i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och
Östergötlands län. Arkivet har ca 25 anställda och 60 000 hyllmeter arkivmaterial. Största arkivet är
Göta hovrätts arkiv, som omfattar en dryg halvmil. Landsarkivet har även stora samlingar av enskilda
arkiv från föreningar, företag m fl. Vid samtal med landsarkivarie Kristina Birgersson har konstaterats
stort intresse och ambitioner för mer samverkan med arkivverksamheten i Jönköpings län.
Landsarkivet har en positiv inställning till ett eventuellt nytt arkivcentrum för Jönköpings län.
Samtalen kommer att fortsätta under våren 2019.
Jönköpings läns arkivförbund
Jönköpings läns arkivförbund är en organisation med syfte att tillvarata regionens intressen i
arkivfrågor, bland annat samordning av åtgärder till gagn för den regionala arkivvården, verka för att
arkiv från regionen bevaras, bevaka och informera frågor av gemensamt intresse, främja de regionala
arkivens tillgänglighet, utgöra serviceorgan för forskare och andra avnämare genom informationsoch publikationsverksamhet, svara för utbildnings- och utvecklingsinsatser inom arkivområdet.
Arkivförbundet har bred medlemsrepresentation inom arkivområdet, med medlemmar från både
statliga myndigheter (Länsstyrelsen i Jönköpings län, Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena m fl),
kommunerna i länet, Region Jönköpings län och föreningar/stiftelser (Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, Jönköpings läns museum m fl). I styrelsen finns både yrkesverksamma arkivarier och
förtroendevalda politiker från kommun och region.
Arkivförbundet har inga egna arkiv, lokaler eller anställda. Det praktiska arbete som görs utförs i
första hand av personal vid Stadsarkivet i Jönköping (Jönköpings kommun). Verksamheten består
framför allt av olika arrangemang, samt samordningen av den årligen återkommande Arkivens Dag.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är en förening med ca 140 läns- eller distriktsorganisationer som
medlemmar, samt Region Jönköpings län och länets samtliga tretton kommuner. Folkrörelsearkivet
syftar i första hand till att bevara och tillgängliggöra dokumentation om föreningslivet i Jönköpings
län. Arkivet har lokaler i Arkivhuset i Jönköping och fem anställda.
Verksamheten finansieras av Region Jönköpings län, kommunerna samt av medlems- och
hyllmeteravgifter. I arkivet finns ca 4000 hm material, utgörande dokumentation för omkring 6000
arkivbildare. Folkrörelsearkivet har stort behov av större och mer funktionella lokaler. Det handlar
både om förbättrade förutsättningarna för bevarande, och om bättre vård och tillgänglighet för
allmänheten, inte minst för funktionsnedsatta.
Näringslivsarkiv i Jönköpings län (vilande)
Föreningen Näringslivsarkiv i Jönköpings län (NAJL) bildades 2005, men har varit vilande sedan 2011.
De företagsarkiv som förvärvats i i Näringslivsarkivets namn har förvarats hos Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, men flera av dessa har därefter överflyttats till Riksarkivet/Vadstena landsarkiv.
Även hos Jönköpings läns museum m fl institutioner finns företagsarkiv. Behovet av en särskild
institution för företagsarkiv i Jönköpings län kvarstår emellertid. Kontaktperson för den vilande
föreningen Näringslivsarkiv i Jönköpings län är Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar
I Norrahammar finns ett lokalt föreningsarkiv, ursprungligen uppbyggt kring Norrahammars Bruks
arkiv. Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar bildades 1972 och har som medlemmar de föreningar
inom framför allt folkrörelserna, som finns i Norrahammar-Tabergsådalen (Månsarp, Barnarp,
Hovslätt, Sandseryd osv). Föreningen och arkivet drivs ideellt och föreståndare för arkivet är Kennert
Karlsson. Sedan sex år tillbaka finns ett etablerat samarbete med Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
För arkivet i Norrahammar finns stor anledning till samverkan med övriga arkiv, både för den
inåtriktade och den utåtriktade verksamheten.
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län är en av de 21 länsstyrelserna, statens företrädare i regionerna. Sin
fysiska placering har den i Jönköping. Arkivet har två anställda arkivarier och undertecknad har haft
samtal med arkivchef Linda Wandin. Arkivverksamheten består framför allt av arkivering och annan
service till länsstyrelsens olika sektioner, men också om tillgängliggörande gentemot allmänheten.
Arkivet har behov av större och bättre lokaler. I nuläget finns arkivet i flera olika lokaler, i två olika
byggnader. Sonderingar har gjorts angående nya lokaler, men ännu har ingen lösning hittats. Linda
Wandin, som också är ledamot i Jönköpings läns arkivförbund, är väl insatt i de gemensamma
frågorna och ser möjligheter till både samordning och en eventuell samlokalisering.
Region Jönköpings län
År 2015 ombildades Jönköpings läns landsting till Region Jönköpings län och ansvaret för hälso- och
sjukvård m m, utökades med ett ansvar för utvecklingsfrågor inom regionen. Detta omfattar även
utveckling inom kulturområdet. Övergripande arkivfrågor och skötseln av arkiven hos Region
Jönköpings läns arkiv handhas av regionarkivarie Tomy Eklöv, med ett antal s k arkivredogörare i de
olika verksamheterna. På sjukhusen i Jönköping och Värnamo finns också anställda som sköter
arkivering, liksom i Nässjö, där vårdcentralerna har ett gemensamt arkiv i en gemensam lokal. Det
finns ett behov av ytterligare personal, och i lika hög grad större och mer ändamålsenliga lokaler.
Tomy Eklöv har tagit den angelägna frågan till regiondirektören, och föreslår en centralisering av
arkiv, e-arkiv och personal, antingen till tre olika platser i länet eller till en enda plats. Detta skulle
vara både rationellt och ekonomiskt fördelaktigt, bland annat genom att kompetensen samlas. Detta
skulle ytterligare ökas, om Region Jönköpings län kunde samlokaliseras med andra intressenter i
länet.

Jönköpings läns museum
Länsmuseet har ett relativt stort arkiv fokuserat på länets kulturhistoria. Det finns en anställd
arkivarie, men det finns behov av ytterligare personal. Arkivarie Henrik Johansson har flera uppdrag
och håller bland annat i en omfattande digitalisering av museets fotoarkiv. Museiarkivet är idag fullt
och det finns ingen möjlighet till förtätning eller expansion, meddelar enhetschef Liselotte Munther.
Museets behov av ytterligare utrymme för samlingar och arkiv är beräknat till 3000 kvm.
Jönköpings läns hembygdsförbund
Jönköpings läns hembygdsförbund räknar sin historia från 1901 och är regionalt samlande organ för
länets drygt 130 hembygdsföreningar. De flesta av dessa föreningar har egna arkivsamlingar, men
bevarandeförhållandena skiftar. Några anställda arkivarier finns inte, utan arkivarbetet sker på ideell
basis. I flera omgångar och på skilda håll har digitaliseringar genomförts, och hembygdsförbundet
planerar nu för ett riksomfattande digitaliseringsprojekt, delvis i samarbete med Svenska
Arkivförbundet. Projektet började redan under hösten 2018 och beräknas hålla på hela 2019.
Förbundet räknar med ekonomiskt stöd från Riksarkivet i detta.
Länets kommuner
De kommunala verksamheternas arkiv har något olika förutsättningar i länets tretton kommuner. I de
flesta kommuner finns bra arkivlokaler och arkivansvariga, men det finns också kommuner som inte
har någon utbildad arkivarie anställd. Länets största kommun Jönköping har ett stadsarkiv med sju
anställda. Arkivet finns i det relativt nybyggda Arkivhuset (invigt 2010), som även inrymmer en
bemannad forskarsal. Tillsammans med Region Jönköpings län har kommunerna enats om en
länsgemensamt e-arkiv. Region Jönköpings län sköter driften av e-arkivet, och de flesta kommuner
har anslutit sig. Syftet är ett långsiktigt digitalt bevarande och tillgänglighet till kommunala
handlingar. Samverkan behövs även kring de fysiska kommunarkiven.
Kommunala museer
Bland de kommunala museerna i länet finns t ex Eksjö museum och Vetlanda museum. Hos Eksjö
museum finns ingen anställd arkivarie, men man har en hel del rådfrågningar till arkivet. Deras
fotoarkiv är till stora delar digitaliserat och finns tillgängligt via internet. Museichef Pia Löfgren
påtalar ett behov av arkivkompetens, som hon gärna skulle vilja ha på nära håll, t ex från Eksjö
kommun.
Ytterligare arkiv/museer
Till de relevanta arkivaktörerna skulle kunna tilläggas Smålands Konstarkiv, Husqvarna
Fabriksmuseum, Norrahammars Industri- & Bygdemuseum, Gislaveds Industrimuseum,
Tändsticksmuseet i Jönköping, Emåns Ekomuseum m fl.
Sammanställning av samtal
Behov
Det mest påtagliga behovet gäller arkivlokaler. I stort sett alla arkivaktörerna behöver större och
bättre lokaler, både arbets- och arkivutrymmen. Lokalbehoven handlar även om möjligheter för
allmänheten att ta del av arkivmaterial, utställningar och arrangemang. I andra hand uttrycks ett
behov av utbildad personal. Flera av arkivaktörerna har även nämnt ett allmänt behov av ett arkiv för
företagsarkiv, ett näringslivsarkiv. Behovet av en ny, övergripande arkivorganisation har också tagits
upp, även om det nuvarande arkivförbundets programpunkter har framhållits på ett positivt sätt.

Möjligheter till samverkan
I stort sett alla relevanta aktörer är mycket positiva till samverkan. Ofta saknas dock tiden för att
hinna samverka – både administratörer och praktiskt arbetande arkivpersonal upplever att det
dagliga arbetet tar mycket tid och att utrymmet för olika typer av samverkan, t ex utåtriktad
verksamhet, minskat. Det finns dock stora likheter mellan de olika aktörerna vad gäller behov och
önskemål, och det finns också en tydlig vilja att både den egna och den länsövergripande
arkivverksamheten behöver stärkas och utvecklas. Det finns stor enighet om att det behövs ett
länsarkiv, eller ett arkivcentrum, oavsett huvudmän och inriktning. En samlokalisering skulle gynna
alla. Vinsten med ett sådant vore både att servicen till allmänhet och forskare förbättras, men också
att kompetensen på arkivområdet skulle stärkas och därmed kunna utnyttjas mer effektivt. Den
samlade kompetensen skulle även utgöra en bättre resurs för de mindre arkiven. Arkivhandlingarna
skulle också få bättre förutsättningarna för ett säkert och långsiktigt bevarande. När det gäller digitalt
bevarande har Region Jönköpings län och kommunarkiven kommit en bit på väg genom det
länsgemensamma e-arkivet, men hos länets arkivaktörer finns det behov även av annan samverkan
kring frågor om både bevarande och tillgänglighet.
Diskussion
Arkivområdet är för närvarande inne i en period av stor förändring. Samhällets utveckling och inte
minst den digitala revolutionen påverkar arkiven på ett genomgripande sätt. Det handlar om
möjligheter och problem av både innehållslig och teknisk karaktär, om bevarande och tillgänglighet,
om samhällets dokumentation, om demokrati och om arkivens existens. Arkiven behöver stärka och
samordna sina verksamheter – det gäller både den offentliga arkivsektorn och den enskilda.
Inom den enskilda arkivsektorn, vilken utgörs av framför allt föreningsarkiv och näringslivsarkiv, har
man under senare år börjat samla sig i gemensamma organisationer och gemensamma lokaler – s k
arkivcentrum. Våren 2018 beslutade landets två största organisationerna inom den enskilda
arkivsektorn om bildandet av ett nytt arkivförbund. Folkrörelsernas Arkivförbund och
Näringslivsarkivens Förening bildar tillsammans Svenska Arkivförbundet. En samlande organisation
för arkivväsendet i landet behövs för att man ska få en effektiv diskussion och lösningar på en rad
gemensamma frågor av stor vikt, t ex:
-

e-arkiv och digitalt bevarande
tillgänglighet
hantering av personuppgifter (dataskyddsförordningen/GDPR)
finansieringsfrågor
synliggörande och stärkande av arkivområdet

Det kan tilläggas att det för närvarande också pågår en statlig utredning inom arkivområdet, vilken
ska presenteras senast 18 november 2019. Det pågår även en utredning om digitalisering inom den
enskilda arkivsektorn, initierad av Föreningen Sveriges Länsarkivarier (förening för länsarkivarier och
chefer på de regionala arkivinstitutionerna). Dessa båda utredningar bör beaktas i en fortsatt
utredning om eventuell ny arkivorganisation för Jönköpings län.
Det bör också nämnas att en anledning till att diskussionen om en ny arkivorganisation för länet
uppkommit, är att det funnits en viss otydlighet i ansvar för arkivområdet i länet. I Jönköpings län
finns ett stort antal arkiv, med eller utan anställd personal. Arkiven finns inom offentlig sektor och
inom enskild. Några av dem har länet som geografiskt upptagningsområde, andra har sin verksamhet
koncentrerad till den egna kommunen, närområdet eller till ett särskilt tema. Utöver dessa olika arkiv
finns två regionala arkivinstitutioner, d v s länsorganisationer som har arkivverksamhet som sitt
huvudsyfte. Dessa två är Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Det har alltså tidigare konstaterats att det råder en viss otydlighet vad gäller rollfördelningen mellan
de båda arkivinstitutionerna. Denna otydlighet har framför allt samband med införandet av den så
kallade samverkansmodellen, genom vilken regionerna i landet fått ökat ansvar och medel från
staten för samordning och anslag till de olika regionala kulturverksamheterna. Både Jönköpings läns
arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv får årliga anslag från Region Jönköpings län, men
såsom mottagare av högre belopp har Folkrörelsearkivet fått en mer omfattande
uppdragsbeskrivning från Regionen och därmed rollen av företrädare för länets arkivverksamhet,
hanterande och yttrande i övergripande arkivfrågor. I detta finns problem, kopplade till att den
offentliga och den enskilda arkivsektorn har olika förutsättning och lagar att följa. Två av problemen
handlar om att föreningen Jönköpings läns folkrörelsearkiv endast har förankring i den enskilda
arkivsektorn, dels att de ekonomiska anslagen i stort sett fortfarande endast täcker kostnader för
lokaler och personal. Det finns alltså varken teoretiskt eller praktiskt utrymme för Folkrörelsearkivet
att verka som en övergripande arkivorganisation för både enskild och offentlig sektor. Jönköpings
läns arkivförbund består å sin sida, som nämnts ovan, endast av en styrelse och har ingen egen
personal som kan verkställa beslut, sköta administrativt arbete, ha en rådgivande funktion för länets
arkiv eller driva gemensamma, övergripande arkivfrågor.
Vid en jämförelse med andra regioner kan konstateras att Jönköpings län är står ensamt med sin
modell för organisation av arkivväsendet. De regionala arkivorganisationerna i landets 21 län kan
grovt indelas i fyra olika kategorier. Den ojämförligt största (12 st) är de organisationer som samlat
länets arkiv under ett tak och med gemensam hemsida – oftast kallat arkivcentrum. I fem regioner
finns ett större arkiv med ansvar för i första hand den enskilda arkivsektorn. I tre regioner finns
arkivförbund med anställd personal, med uppdrag samordna och på olika sätt främja
arkivverksamheten i regionen. I ett län (Jönköpings län) finns ett arkivförbund utan personal, samt en
större arkivinstitution med ansvar endast för föreningsarkiv. Kategorierna och siffrorna speglar den
riktning som framför allt de enskilda arkiven har tagit på senare år. På 1970-talet hade många län ett
folkrörelsearkiv, och ofta även ett arkivförbund. Under senare delen av 1900-talet namnändrades
flera av dessa till föreningsarkiv, för att öppna upp även för andra typer av föreningar. Det bildades
även föreningar med särskilt ansvar för företagsarkiv, ofta kallade näringslivsarkiv. På flera håll
sammanslogs dessa föreningsarkiv och näringslivsarkiv. Under 2000-talet har trenden istället varit att
samla flera arkiv på samma plats, både digitalt och fysiskt. Dessa så kallade arkivcentrum har ibland
skapats genom att flera arkivaktörer flyttat samman i befintliga byggnader, och ibland har nya
fastigheter uppförts för ändamålet. Senaste tiden har skapats lyckosamma samarbeten som
inbegripit både den enskilda och offentliga sektorns arkivaktörer.
Det kan tyckas svårt, om inte omöjligt, att kunna samordna verksamheter av olika typ och med olika
uppdragsgivare/finansiärer. En ny arkivorganisation för Jönköpings län måste förstås ta hänsyn till de
olika arkivaktörernas grundläggande förutsättningar vad gäller huvudmän, regelverk, inriktning,
ekonomi m m. Som beskrivits ovan är några av de relevanta aktörerna i Jönköpings län renodlade
arkivinstitutioner, andra är institutioner med annat huvudsakligt verksamhetsfält, men med
omfattande arkiv. Skiljelinjen mellan den enskilda och den offentliga sektorns arkiv är väsentlig,
liksom skillnader i arkivens geografiska verksamhetsområden och finansieringsmodeller.
Det finns emellertid goda exempel på flera håll i landet, där man trots olikheter lyckats samlas kring
både digitala portaler och arkivcentrum. I t ex Värmland finns samarbetet Arkivcentrum Värmland,
med Värmlandsarkiv/Landsarkivet, Karlstad kommunarkiv, Föreningen Värmlandsarkiv/företagsarkiv,
Föreningsarkivet i Värmland och Landstingsarkivet.
Skåne har Arkivcentrum Syd i Lund, där tre huvudmän delar ansvaret: Region Skåne (med
Regionarkivet), Lunds universitet och Riksarkivet/Landsarkivet i Lund. Samverkande med dessa är
Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund, Folklivsarkivet, Institutet för språk- och folkminnen,
Lunds Stadsarkiv, Polismyndigheten och De biologiska museerna.

Arkivcentrum Dalarna är en ekonomisk förening, bildad av Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen
Dalarna, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Högskolan Dalarna, Falu kommun, Dalarnas
Folkrörelsearkiv, Stiftelsen Kopparberget och Stora Enso AB.
Detta visar att det trots olikheter går att samarbeta i ett arkivcentrum. En viktig förutsättning är
emellertid att regionens politiker ser arkiven som en viktig del av den demokratiska processen och
vill se en utveckling av verksamheterna.
Alternativ – förslag
En ”ny central arkivorganisation – arkivcentrum – som samlar flera aktörer med olika inriktningar”
Först och främst är det viktigt att man håller isär begreppen arkivorganisation och arkivcentrum. En
arkivorganisation är ett förbund av arkivintressenter, i detta fall med viktigaste syfte att stärka och
främja verksamheten på ett övergripande plan. Ett arkivcentrum är som beskrivits ovan en digital
eller fysisk plats som samlar olika arkivaktörer och har forskare och allmänhet i fokus. Ett
arkivcentrum behöver däremot i sin tur någon form av styr- eller referensgrupp med representanter
för de arkivaktörer som verkar i detta arkivcentrum.
En ny arkivorganisation som samlar flera aktörer ”med olika inriktningar” bör betyda att den måste
kunna hantera frågor gällande både enskilda och offentliga sektorns arkiv. Organisationen bör därför
ha en styrelse med representation från både enskilda arkiv, förenings- och företagsarkiv m m, samt
såväl kommunal som regional arkivförvaltning, kanske även statlig. Det nuvarande Jönköpings läns
arkivförbund kan egentligen sägas uppfylla detta och ha ett sådant uppdrag redan nu, men dessvärre
saknar förbundet personella resurser att agera mer praktiskt. Som nämnts har det ofta varit
personalen vid Jönköpings kommunarkiv som utfört det mesta arbetet i arkivförbundets namn.
Det arkivförbundet i första hand behöver är en anställd som dels kan sköta det administrativa och
praktiska arbetet i förbundet, dels vara samordnare av arkivverksamheten i regionen och driva
utvecklingen av ytterligare samverkan mellan de olika arkiven. Genom detta skulle förbundets
position som samlande kraft inom arkivområdet stärkas och förtydligas.
I andra hand bör en digital samlingsplats för länets arkiv skapas, till nytta både för arkivaktörerna
själva och för allmänhet och forskare som vill få guidning in i de olika arkivens material. Motsvarande
digitala samlingsplatser finns på flera håll, som nämnts ovan. Arkivförbundets samordnare bör vara
den som har det praktiska ansvaret för denna digitala plattform.
Ett än mer konkret mål är att skapa en fysisk samlingsplats för länets arkiv – ett arkivcentrum. I ett
fysiskt arkivcentrum skulle de olika arkivaktörerna kunna mötas och gemensamt möta allmänhet och
forskare. En samlokalisering skulle både underlätta samverkan mellan de olika arkiven, möjliggöra
samutnyttjande av kompetens och andra resurser, men även effektivisera och förbättra rådgivning,
tillgänglighet och annan service. Den samlade kompetensen skulle kunna ge service åt arkiven i länet,
både inom enskilda och offentlig sektor. Ett fysiskt arkivcentrum skulle också kunna lösa det stora
behov av större och bättre arkivlokaler som de flesta av de här relevanta arkivaktörerna har,
ävensom behovet av publika lokaler, studierum, föreläsnings- och utställningssalar.
Förslaget i korthet:
1) Anställ en samordnare, inom nuvarande Jönköpings läns arkivförbund
2) Ge samordnaren i uppdrag att utveckla ett digitalt arkivcentrum på nätet
3) Skapa ett fysiskt arkivcentrum för länet

Ett första steg för att vidare utreda frågan är att företrädare för i första hand Region Jönköpings län
och Jönköpings läns arkivförbund inleder kreativa samtal. Därefter krävs en fördjupad förstudie, som
inbegriper intresseanmälningar och förslag på lokaler och finansiering.
Jönköping den 8 februari 2019

Lars Östvall
Arkivchef
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
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Arkivmyndigheten

Resultat och analys av tillsyn av
arkivlokaler inom verksamheter i
Region Jönköpings län
För att få en uppfattning om hur arkivlokalerna är inom olika verksamheter har en
tillsyn genomförts under en längre tid. Fokus på tillsynen har varit att okulärt
kontrollera lokalerna och jämföra med de krav Riksarkivet ställer på lokaler som
används som arkiv. Region Jönköpings läns arkivreglemente föreskriver att det är
Riksarkivets normer i RA-FS 2013:4 som ska gälla för arkivlokaler. Företrädesvis
är det arkivlokaler inom vården som har blivit besökta och kontrollerade eftersom
det arkivmaterial som förvaras i de lokalerna är mest bevarandevärda och av
känsligast natur.
Hur väl arkivvården sköts, hur väl materialet är sorterat och hur lätt det är att hitta
handlingarna har endast bedömts i undantagsfall. Det har inte heller granskats om
nödvändiga handlingar för arkivvården finns, om gallringen genomförs på adekvat
sätt eller om lokalerna är tillgängliga för fler än dem som ska vårda arkivet om det
inte är uppenbart.

Nämnden TIM
Verksamhet
Länstrafiken
Regionförbundet

Kommentar
Betyg
Lokalerna är acceptabla. Hanteringen av
arkivmaterialet kan vara bättre
Sedan besök gjordes har Regionförbundet
lagts ner och materialet flyttat till Arkiv A
på Regionledningskontoret vilket inte har
godkända lokaler.

Nämnden ANA
Verksamhet
Tenhults nbg
Stora Segerstad

Kommentar
Betyg
Det finns inte något särskilt att anmärka på
i det här arkivet.
Arkivrummet ligger i källaren som inte har
en godkänd branddörr och det går också
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Sörängens folkhögskola
Värnamo folkhögskola

värmerör i taket. Rummets lämplighet
behöver utredas.
Arkiven finns i tre olika byggnader och det
är små utrymmen som inte är godkända
som arkivlokaler
Det mesta av arkivmaterialet finns i skåp
på vinden vilket är en direkt olämplig plats
att förvara arkivmaterialet. De vill bli av
med materialet men eftersom det inte finns
några lämpliga utrymmen någon
annanstans har de inte kunnat flytta
materialet.

Nämnden FS
Verksamhet
Folktandvårdens kansli

Vaggeryd vc
Värnamo ftv

Vråen ftv

Värnamo sjukhus

Sävsjö vc
Eksjö vc

Kommentar
Betyg
Det är olämpligt att ha arkivmaterial i ett
utrymme som är klassat som skyddsrum
där det dessutom går värme- och vattenrör.
I skyddsrummet är väggarna dessutom
gjorda av nät vilket är mycket lätt att
forcera. Mycket av materialet måste flyttas
till lämpligare lokaler.
Lokalerna är i bra skick och fyller kraven
på de flesta punkter.
Detta arkiv är inte avskilt från annat
material vilket gör att personal går in i
rummet för att göra annat än att hämta
journaler.
Här är journalerna och annat arkivmaterial
blandade med annat material och finns i
flera små utrymmen. Dessa utrymmen är
inte speciellt avpassade för att vara
arkivutrymmen.
I två av lokalerna som används för arkiv
går det värmerör högt upp på väggen eller
i taket. I det ena av de här lokalerna finns
det också en provisorisk anordning för att
förhindra att läckande vätska ska droppa
ner på arkivmaterialet. Dessa saker måste
åtgärdas för att ha tillfredsställande skydd
för arkivmaterialet.
Här finns inte något att erinra på
arkivlokalerna.
Det går värmerör i taket och dörren till
lokalen har bara brandklass A60
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Eksjö ftv
Bodafors vc
Bodafors ftv

Landsbro vc

Vetlanda vc

Vetlanda ftv

Bankeryd vc
Bankeryd ftv
Habo vc
Mullsjö vc
Mullsjö ftv
BUP Ryhov
Tranås vc

Tranås ftv

Inga brister finns vad det gäller
förvaringen.
Deras lokal klarar kraven på arkivlokaler.
Arkivutrymmena är spridda på flera ställen
såsom ett elrum och ett rum med
tryckluftaggregat och värmerör. I
korridoren finns det träskåp med fakturor
som inte har någon brandklassning.
Här fanns journalerna i ett rum bakom
receptionen men eftersom lokalerna skulle
byggas om kan det ha förändrats efter
tillsynen.
Det finns arkivutrymmen både på vind, vid
entrén och i källare. Totalt finns det sju
olika utrymmen med arkivhandlingar. I
källaren är rummen i skyddsrum vilket inte
är godkänt och det är inte heller lämpligt
att ha det på vinden. Därför är inte
lokalerna att anse som lämpliga.
Under renovering och ombyggnad har
arkivet flyttats ner i källaren. Därför får
det göras en bedömning när ombyggnaden
blivit genomförd för att se om materialet
kommer att fortsätta att vara kvar i rummet
i källaren.
Lokalen som används fyller kraven på ett
relativt bra sätt varför ingen kritik riktas
mot utrymmet.
Lokalen i källaren håller acceptabel
standard för att förvara arkivmaterial.
Det finns inget att erinra mot rummet
arkivmaterialet finns i.
Arkivmaterialet ska skickas till Ryhov och
något hade redan börjat packas ner.
Arkivmaterialet håller på att gallras så det
är ingen mening att bedöma rummet.
Här finns ett arkivrum som uppfyller
kraven.
Här används tre olika lokaler. Samtliga
lokaler är olämpliga som arkivlokaler på
grund av fuktgenomträngning i ett rum
som orsakat skador på arkivmaterialet och
rörledningar med vätskor i de andra två
rummen.
Det finns en mindre mängd journaler i ett
litet rum som håller för kraven på
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Gränna vc

Gränna ftv
Råslätt vc
Råslätt ftv

Käkkirurgen
Infektionskliniken
Habiliteringen
Gislaved ftv

Gislaved vc

Gnosjö vc
Gnosjö ftv

Habiliteringen Eksjö

Mariannelund vc

arkivlokal.
I ett förråd med annat material finns det
lite journaler på översta hyllorna.
Arkivmaterialet är tillgängligt för alla och
inte avskilt från annat material.
Förrådet där journaler förvaras är olåst och
det går värmerör i taket.
Här finns inget arkivmaterial.
Det finns inget att anmärka på själva
arkivlokalen annat än att arkivet inte är
avskilt utan innehåller annat material
också.
Det finns inget att anmärka på vad gäller
arkivutrymmet.
Det finns inte något att anmärka på det här
utrymmet förutom att det är en vanlig
kontorsdörr till rummet.
Det finns inte något att anmärka på i
förvaringen av journaler.
Den här lokalen ligger på översta våningen
i huset. Det finns bakom en låst
kontorsdörr i korridoren. Rummet hade
fönster. Det är ett bra kontorsrum men det
passar inte som arkivlokal.
Eftersom det gjordes en ombyggnad av
lokalerna i källaren har ett arkivutrymme
tagits bort och arkivmaterial har skannats
in och förstörts. Övrigt material som inte
skannats har flyttats in i den kvarvarande
lokalen och eftersom det inte finns tid för
personalen att ta hand om och sortera detta
är det mycket rörigt i arkivlokalen. Minst
150 hm finns i det låsta rummet och det är
en enkel dörr som leder till utrymmet.
Det utrymme som används här får godkänt
för att förvara handlingarna.
I entrén till kliniken finns det ett förråd
som används för att förvara journaler. Det
finns inget särskilt att invända mot
utrymmet ur arkivperspektiv annat än
dörrens möjlighet att stå emot brand.
I detta nybyggda hus fanns ett rum som
innehöll handlingar och det får betecknas
som ett godkänt utrymme även om dörren
inte uppfyllde kraven helt.
Innanför receptionen finns ett rum med
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Mariannelund ftv

Nässjö ftv

Nässjö vc

Höglandssjukhuset

journaler som nås via en kontorsdörr som i
övrigt kan fungera som förvaring av
journaler. Däremot är inte rummet i
källaren godkänd som arkivlokal då det är
en enkel trädörr som leder in till rummet
och det finns både värme- och vattenrör
där.
Det finns ett litet antal journaler i ett
plåtskåp i receptionen. Det uppfyller inte
helt kraven på arkivutrymme och behöver
förbättras om journalerna ska bevaras
Arkivet är placerat i herrarnas
omklädningsrum som nås via en trädörr.
Rummet innehöll toalettutrymmen och det
finns handfat i rummet vilket gör att det
inte är lämpligt som arkivutrymme.
Här är arkivmaterialet placerat i flera
utrymmen i flera huskroppar. I källaren i
ett hus finns det två utrymmen som nås via
låsta dörrar i trä. Ett annat hus har ett rum i
entrén som nås via en låst trädörr och i en
korridor som nås via en säkerhetsdörr med
kodlås finns ett skyddsrum där två rum
med trädörrar innehåller bland annat
journaler från psykmottagningen. Detta är
inte några lämpliga lokaler.
Nästa hus innehåller tre rum i en kulvert i
källaren. Det är inte några allvarliga
anmärkningar annat än att det är trädörrar
som leder in till rummen. Däremot är det
arbetsmässigt besvärligt att materialet är
fördelat på så många olika ställen.
På själva sjukhuset finns det lokaler för
arkivmaterial på flera kliniker. På
entréplan finns det ett utrymme på
arbetsterapin, I källaren finns det ett
utrymme innanför en låst metalldörr med
material från ögon och KK. På våning 3, 4
och 5 finns det material från psyk och
utrymmet på våning 5 var olåst samt i
källaren finns ett utrymme bakom en låst
metalldörr.
Barnoch
ungdomsmottagningen har journaler i ett
rum i källaren med låst trädörr och
sprinkler. Ytterligare ett rum i källaren
som ligger i ett skyddsrum och nås via en
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låst trädörr innehåller journaler från flera
kliniker och det finns vattenrör,
vattenutkast och brunn i rummet. På
medicinkliniken finns två utrymmen som
nås från entréplan genom en låst trädörr
och där finns även AC-utrustning.
Hanteringen på vissa ställen och
förvaringen på andra uppfyller inte kraven
för arkivhantering vilket gör att det till
stora delar döms ut.
I skyddsrummet i gröna villan finns två
rum med handlingar bakom en låst
ståldörr. Eftersom det är ett skyddsrum
döms förvaringen ut.
Resten av arkivutrymmena finns på
Nannylundsområdet. Totalt kontrollerades
sju
olika
utrymmen
och
som
sammanfattning går det att konstatera att
utrymmena ligger i skyddsrum, till stora
delar finns det fönster, vatten- och
värmeledningar i de flesta rummen.
Onkogenetiska
mottagningen
Onkologen

Ryhov

Här finns materialet i brandklassade skåp.
Deras eget arkiv håller en god standard
som arkivlokal som även inkluderar
brandlarm. Däremot är materialet dåligt
sorterat vilket gör det mycket svårt att hitta
delar av arkivet. Äldre material förvaras i
sekundärarkivet och bedömningen av det
utrymmet sker nedan.
Säkerhetsarkivet håller god standard men
det kunde utnyttjas till att bevara länets
kommuners material också så de slipper
skicka det ända till Göteborg ifall
kostnaden kan vara tilltalande.
En mindre del journaler förvaras i
arkivcentralens lokaler som inte är
lämpliga som arkivlokaler eftersom det
finns mycket fönster i rummet.
Sekundärarkivet som ligger på plan 3 och
arkivvården är inte bra eftersom det finns
en hel del osorterat material. Genom
lokalen löper också värme- och vattenrör
vilket gör att lokalen måste dömas ut.
Likadant är det med gallringsarkivet på
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Aneby ftv
Tenhult ftv
Kungs- och Rosenhälsan

Hälsan 2 vc

Hälsan ftv
Öxnehaga ftv

Badhuset ftv
Rosenlund vc

Rosenlund ftv

plan 2 vilket gör att det också måste dömas
ut.
I hus B2 finns också två arkivutrymmen i
källaren. Dessa är inte lämpliga som arkiv
eftersom de antingen har fönster eller har
vatten- och avloppsrör genom rummet.
Dörren till arkivutrymmet är den svaga
delen, i övrigt är det ett lämpat utrymme.
Bakom receptionen finns arkivet och det är
relativt bra som arkivutrymme.
Det gemensamma utrymme som dessa
vårdcentraler använder som arkiv är bra på
alla punkter utom en. Ovanför lokalen
ligger en uteplats med en brunn som har
läckt in och orsakat vissa skador. Dörren
har brandklass EI60 som var godkänd när
huset byggdes men inte längre håller
högsta standard.
Arkivet har en låst ståldörr med klassning
A60 och ljuset tänds på utsidan av lokalen.
Dock går det värmerör i taket som gör att
lokalen inte kan godkännas.
Utrymmet här får godkänt då det fyller
kraven på arkivutrymme till stora delar.
De har inte en bra arkivlokal eftersom den
har två öppna dörrar som all personal kan
komma åt och det används till mycket
annat än att förvara arkiv.
Detta utrymme får inte godkänt även om
dörren var klassad A60 eftersom det går
både värme- och vattenrör i taket.
Det här utrymmet får inte godkänt då det
finns tydliga tecken på att det är fukt i
väggarna. Putsen har släppt på både
väggar och tak. Detta kan leda till
mögelangrepp
och
fuktskador
på
arkivmaterialet.
I ett förråd med nätväggar förvaras deras
arkiv. Förrådet finns i utrymme klassat
som skyddsrum. Det går både värme- och
vattenrör i taket. Allt detta gör att det här
utrymmet inte blir godkänt.

Styrelsen
Verksamhet

Kommentar

Betyg
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Regionfastigheter

Futurum

Qulturum

Regionledningskontoret

Det är tveksamt vilket skydd lokalen kan
ge vid brand i källardelen och det behöver
utredas hur den omgivande miljön kan
påverka möjligheten att skapa ett
tillfredsställande skydd.
Material som har med ansökning till
forskning att göra och ärendeakter finns
till största delen på personalens rum.
Övrigt forskningsmaterial finns i ett
förråd. I källaren finns det ett tidigare
arkiv som blivit iordningsställt efter
översvämningen 2013. Dock går det
dumpningsvärmerör genom lokalen vilket
gör det olämpligt som arkivlokal. Därför
behövs andra utrymmen för
arkivmaterialet.
Mycket material från utbildningar fanns i
det arkivrum som använts tills
översvämningen 2013. Då blev det så
förstört att det fick gallras ut. Kvar finns
det vid tillsynen ett 15-tal flyttkartonger.
Rummet har dock ingen dörr och det går
varmvattenrör i taket. Med tanke på vad
som hände vid översvämningen och
vattenrören får inte detta rum användas
som arkivlokal.
Det finns fem olika utrymmen som
används som arkivlokal. Dessa utrymmen
är antingen klassade som skyddsrum eller
så har de rör genom lokalerna med vätskor
som vatten och värme samt i vissa fall
även brunnar. Inget av rummen är godkänt
som arkivlokal.

Sammanfattning
Denna undersökning har försökt hitta utrymmen där arkiverad information
förvaras i de flesta verksamheter som bedrivs i regionen. Det kan finnas
ytterligare arkivmaterial på några ställen men det bedöms som att det inte blir
några stora mängder att tala om som förvaras i dessa utrymmen. Det går att
konstatera att det finns 12 platser där det behöver utredas om det är möjligt att
göra lokalerna godkända eller om hanteringen av arkivmaterialet går att förbättra.
Det är 24 platser som inte får godkänt enligt Riksarkivets regler att förvara arkiv.
Det är i dessa utrymmen som de största delarna av arkivmaterialet finns vilket
medför att en mycket stor del av det material som lagen kräver att vi ska skydda
och bevara hotar att skadas. Med 2013 års översvämning i minnet är det tydligt
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hur omfattande skador som kan åstadkommas om skyddet av materialet inte är
tillfredsställande. Det är dock uppmuntrande att 39 % av de undersökta
verksamheterna får sina utrymmen godkända. Nedan finns en tabell där varje
nämnd redovisas separat.
Nämnd
TIM
ANA
FS
Styrelsen

Antal
verksamheter
2
4
50
4

Tomy Eklöv
Regionarkivarie

Antal Verksamheter Verksamheter Verksamheter
hyll- godkända
åtgärdas (%) utdömda (%)
meter (%)
350
50
130
25
25
50
18735
41
18
41
1530
25
75

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§261

Ombud till extra bolagsstämma i RJL
Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2019/2890
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. utse regionstyrelsens ordförande till ombud på extra
bolagsstämma i RJL Älghunden 4 AB.
2. uppdra till ombudet att föreslå att styrelsen i RJL
Älghunden 4 AB utökas med en ledamot och att
ekonomidirektör Jane Ydman utses.
Sammanfattning
RJL Älghunden 4 AB är av Region Jönköpings län helägt.
Bolagets styrelse har två ledamöter. Förslaget är att antalet utökas
med en ledamot.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-03
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RJL 2019/2890

Regionstyrelsen

Ombud till extra bolagsstämma i RJL
Älghunden 4 AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 utser regionstyrelsens ordförande till ombud på extra bolagsstämma i RJL
Älghunden 4 AB.
 uppdrar till ombudet att föreslå att styrelsen i RJL Älghunden 4 AB utökas
med en ledamot och att ekonomidirektör Jane Ydman utses.

Sammanfattning
RJL Älghunden 4 AB är av Region Jönköpings län helägt. Bolagets styrelse har
två ledamöter. Förslaget är att antalet utökas med en ledamot.

Information i ärendet
Det helägda bolaget RJL Älghunden 4 AB tillträddes i augusti 2017. Syftet med
förvärvet av bolaget var att anskaffa lämplig mark för att bygga en bussdepå för
stadstrafiken i Jönköping. Bolagets styrelse består i nuläget av Regiondirektör
Agneta Jansmyr och Direktör Verksamhetsstöd och service Arne Andersen.
Regiondirektören är utsedd VD i bolaget. Vid tillträdet var det inte klarlagt om
bolaget skulle finnas kvar eller om fastigheten skulle införlivas i Region
Jönköpings län. Utredningen av konsekvenser vid olika alternativ ledde till att
bolaget ska finnas kvar som helägt till Region Jönköpings län och att bussdepån
byggs i bolaget.
Det kan konstateras att två styrelseledamöter är sårbart, därför föreslås att
styrelsen utökas med en ledamot, ekonomidirektör Jane Ydman.
Regionledningskontoret har för avsikt att se över vilket behov av ledning som
kommer att finnas på längre sikt för bolaget och under 2020 återkomma med
förslag.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§262

Förslag om hantering av initiativärenden
Diarienummer: RJL 2019/2053
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Förslag om initiativärenden återremitteras till
parlamentariska nämnden
Sammanfattning
Förslag om initiativrätt i nämnderna har lyfts med förslag om att
ett regelverk tas fram om hur man kan väcka ett ärende i en
nämnd.
Parlamentariska nämnden har tagit fram en rutin för hantering av
initiativärenden och överlämnar förslaget till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag RsAu 2019-09-11
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-09-11
 Skrivelse daterad 2019-09-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19
 Utdrag överläggning med regionfullmäktiges presidium
och partiföreträdare 2019-06-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund föreslår att frågan återremitteras till
parlamentariska nämnden att arbeta vidare med förslaget i
samband med beredning inför ny mandatperiod.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 251-265
Tid:
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-12-09 kl. 09.00-11.25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§180-199
Tid:

2019-09-11, kl 13:00-16:10

Plats:

Amalias Hus, Gränna

§ 199

Övriga frågor


Som svar på fråga från Malin Wengholm avseende
hantering av initiativärenden meddelas följande:
Regionstyrelsen har sedan tidigare gett parlamentariska
nämnden ett uppdrag att utreda och återkomma med ett
förslag kring hantering av initiativärenden.
Parlamentariska nämnden avser att återkomma med ett
svar till regionstyrelsen under hösten.



Ägarsamråd TvNo den 18 oktober. Region Jönköpings län
representeras av Maria Frisk. Arbetsutskottet föreslår
följande medskick inför ägarsamrådet:
Hantering av överskott i bolaget, prisutveckling,
investeringar i anläggningen.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar
O

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 19-23
Tid:

2019-09-11 kl:13.00-13.30

Plats:

Regionhuset Växjö

§21

Förslag om hantering av initiativärenden
Diarienummer: RJL 2019/2053
Beslut
Parlamentariska nämnden
 överlämnar till regionstyrelsen föreliggande förslag till
hantering av initiativärenden
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag kring initiativrätt.
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i
nämnden eller styrelse, så kallad initiativrätt. Redan idag finns
flera möjligheter till exempel motioner, fråga i nämnd och
styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska partierna.
Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om
initiativrätt skall användas eller inte.
Beslutsunderlag
 Skrivelse daterad 2019-09-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19
 Utdrag överläggning med regionfullmäktiges presidium
och partiföreträdare 2019-06-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 19-23
Tid:

2019-09-11 kl:13.00-13.30

Thomas Gustafsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Frida Aronsson (BA)

Håkan Karlsson
Nyborg (SD)

SKRIVELSE
2019-09-03
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RJL 2019/2053

Regionstyrelsen

Förslag om hantering av
initiativärenden
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till hantering av initiativärenden.

Information i ärendet
Regionstyrelsen har av parlamentariska nämnden bett att få ett yttrande kring
initiativrätt.
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller
styrelse, så kallad initiativrätt. Redan idag finns flera möjligheter till exempel
motioner, fråga i nämnd och styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska
partierna.
Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om initiativrätt skall användas
eller inte, det är en fråga för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Skulle
regionfullmäktige ta beslutet att använda initiativrätt, föreslår parlamentariska
nämnden att följande rutin används.

Rutin för hantering av initiativärenden








Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.
Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas.
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller
myndighetsutövning, för nämnderna.
Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas
Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts.
Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före
sammanträdet till nämndsekreterare.
Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning
tillställs ledamöterna.
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RJL 2019/2053




Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske
vid sammanträdets början.
Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i
nämnden.

Beslutsunderlag



Förslag till hantering av initiativärenden daterat 2019-09-03
Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Kansli
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 10-18
Tid:

2019-08-19 kl:10.00-10.45

Plats:

Regionens hus, sal A

§14

Förslag om Initiativärende
Beslut
Parlamentariska nämnden
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta
fram ett förslag till regelverk avseende initiativrätt i
nämnderna.
Sammanfattning
Vid överläggningar med regionfullmäktiges presidium och
gruppledare/partiföreträdare lyftes ett förslag om initiativrätt i
nämnderna där det föreslogs att ett regelverk tas fram om hur man
kan väcka ett ärende i nämnderna.
Parlamentariska nämnden ges möjlighet att komma med inspel
över förslaget.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret - kansli
Parlamentariska nämndens presidium

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Thomas Gustafsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Henrik Dinkel (V)

Annica Nordqvist (MP)

UTDRAG
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Överläggningar regionfullmäktiges presidium
och gruppledare/partiföreträdare
Tid:

2019-06-03 kl:14.00-15.00

Plats:

Regionens hus sal A

Närvarande:

Närvarande

1

Initiativärenden
Samuel Godrén lyfter fram förslag om förtydligande av
initiativrätt i nämnderna och föreslår att ett regelverk tas fram om
hur man kan väcka ett ärende i nämnderna.
Ett exempel på hur initiativrätt används finns hos Ale kommun.
Där förordar man följande tillvägagångssätt för att väcka ärenden:
• Lämna in ärendet senast 14 dagar före sammanträdet till
berörd nämndsekreterare.
• Ärendet anmäls som en punkt på dagordningen där det
framgår att det är ett initiativärende.
• Vid sammanträdet avgörs om ärendet ska beredas eller
avgöras direkt vid sammanträdet.
Efter diskussion föreslås att frågan tas upp i den parlamentariska
nämnden för vidare utredning.

Vid anteckningarna

Linda Byman

