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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2019-02-27

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  RJL 2018/3241 Beslut om Skördare och skotare till Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum RS 2019-01-29 §26
 Protokoll - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-01-23
 Protokoll - Presidium nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-02-04

Inkomna handlingar  RJL 2019/348 Inkommen skrivelse 2019-01-29 Minopera angående 
bidragsansökning  , bilaga verksamhetsberättelse Minopera

 Inkommen skrivelse 2019-02-03 Magnus Wassborg angående kulturpolitik
 RJL 2019/480 Skrivelse angående Jönköpings Jazzklubbs verksamhet på kulturhuset 

Spira
Utgående skrivelser

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/12



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2019-02-27
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Kontrakt Teaterförlaget Nordiska ApS- Uppförande 

och Översättningsrättigheter
RJL 2016/4098 2018-12-06 Per-Ola Nilsson

ANA 4.4.1 Avstängning från studier vid Värnamo folkhögskola RJL 2019/154 2018-01-17 Emil Alm
ANA 4.2.1 Avtal gällande utgivning av Ali Alibrahim: DÖDENS 

OCH LIVETS STÄDER
RJL 2019/54 2018-12-18 Jörgen Lindvall

ANA 4.1.4 Ändringsbeslut budgetramar RJL 2016/226 2019-01-18 Jane Ydman
ANA 4.6.1 Bidrag till studiedistrikt RJL 2018/2236 2019-01-17 Kristina Athlei
ANA 4.6.1 Bidrag till studiedistrikt RJL 2018/2346 2019-01-17 Kristina Athlei
ANA 4.7.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Visingsö folkhögskola RJL 2019/354 2019-02-07 Johan Cederlund
ANA 4.7.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, June folkhögskola RJL 2019/355 2019-02-07 Johan Cederlund
ANA 4.2.1 Konsultuppdrag Teaterintelligens Mats Andersson RJL 2018/473 2019-01-31 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Nordic Artists Management RJL 2019/482 2019-02-18 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt- Loco World AB RJL 2019/484 2019-02-12 Per-Ola Nilsson
ANA 4.8.1 Begäran om allmän handling RJL 2019/548 2019-02-14 Johan Cederlund

RJL 2019/11
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 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

111737 K Extern 
Remisshandling_Upphörande_Underhåll_Mariannelund 

Emil Hesse 

2019-01-09  Trafikverket  Regionens åtagande 

RJL 2019/55  Extern Remisshandling upphörande underhåll 
Mariannelund 

REMISS 

2019.111 I Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen  

Lena Strand 

2019-01-03  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2019/29  Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen  

REMISS 

2019.390 I Remiss - Begäran om yttrande Lena Strand 

2019-01-14  JO Riksdagens ombudsmän Regionens åtagande 

RJL 2019/101  Remiss - Begäran om yttrande REMISS 

2019.567 I Remiss - Samspel för hälsa Nathalie Bijelic Eriksson 

2019-01-17  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2019/158  Remiss - Samspel för hälsa REMISS 

2019.625 I Remiss - Kompletterande yttrande över Anpassningar 
av svensk lag med anledning av kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/161 

Evelina Örn 

2019-01-18  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/1742  Remiss - Anpassningar av svensk lag med anledning 
av kommissionens delegerade förordning (EU) 
2016/161 

REMISS 

 

 

     

 



Utskriftsdatum: Utskriven av: Lisa Melander2019-02-01

Dokument

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Motion

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2019.873 I Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

Lena Strand

2019-01-24 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/250 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

MOTION

2019.1067 I Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention

Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/316 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention

MOTION

2019.1068 I Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning.

Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/315 Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning

MOTION

2019.1069 I Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården

Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/312 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården

MOTION

2019.1071 I Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- 
och naturbaserad rehabilitering.

Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/311 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- 
och naturbaserad rehabilitering

MOTION

2019.1072 I Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpartiet Regionens åtagande

RJL 2019/310 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd MOTION

2019.1074 I Motion - Utred vilka effekter genomförda 
centraliseringar har haft

Lena Strand

2019-01-29 Vänsterpariet Regionens åtagande

RJL 2019/314 Motion - Utred vilka effekter genomförda 
centraliseringar har haft

MOTION
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FOLKHÖGSKOLEFÖRENINGEN inom SKL 
 

ÅRSMÖTE 2019 
Fredagen den 29 mars 2019 

 

DAGORDNING 
 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Fastställande av röstlängd 

 

3. Årsmötets behöriga utlysande 

 

4. Godkännande av dagordning 

 

5. Val av ordförande, sekreterare och justerare till årsmötet 

 

6. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

 

7. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

 

8. Val  

a. Kassör på två år 

b. 2 ledamöter på 2 år 

c. Revisor på 1 år 

e. Revisorssuppleant på 1 år 

f. Valberedning med 3 ledamöter på 1 år, varav en sammankallande 

 

9. Motioner 

 

10. Årsmötet avslutas. 



Vallista inför årsmöte 2015

Folkhögskoleföreningen inom SKL  vallista 2019

Uppdrag Nuvarande Mandat På tur att avgå Valda

Ordförande Åsa Kratz (S) 2

Kassör Robert Uitto (S) 2 Robert Uitto (S)

Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) 2

Ledamot Gun Lusth (M) 2

Ledamot Sven-Olof Larsson (S) 2

Ledamot Monica Fällström (S) 2 Monica Fällström (S)

Ledamot Peter Högberg (S) 2 Peter Högberg (S)

Revisor Bertil Holmberg (S) 1 Bertil Holmberg (S)

Revisorsuppleant Maria Fregidou-Malama (V) 1 Maria Fregidou-Malama (V)

Valberedning ledamot, sammankallande Harriet Andreasson (L) 1 Harriet Andreasson (L)

Valberedning ledamot Ola Persson (C) 1 Ola Persson (C) 

Valberedning ledamot Susanne Lazar (S) 1 Susanne Lazar (S)



Röstlängd 2017 FOLKHÖGSKOLOR inom SKL Röster Närvarande

Blekinge 1

1 Blekinge folkhögskola  

Dalarna 3

2 Mora folkhögskola 

3 Malungs folkhögskola  

4 Fornby folkhögskola 

Gotland 1

5 Gotlands läns folkhögskola 

Gävleborg 3

6 Bollnäs folkhögskola  

7 Forsa folkhögskola 

8 Västerbergs folkhögskola  

Halland 2

9 Katrinebergs folkhögskola  

10 Löftadalens folkhögskola  

Jämtland 2

11 Birka folkhögskola  

12 Bäckadals folkhögskola  

Jönköping 2

13 Sörängens folkhögskola  

14 Folkhögskolan Värnamo  

Kalmar 4

15 Gamleby folkhögskola  

16 Högalids folkhögskola  

17 Vimmerby folkhögskola  

18 Ölands folkhögskola    

Kronoberg 1

19 Grimslövs folkhögskola 

Södermanland 2

20 Eskilstuna folkhögskola 

21 Åsa folkhögskola     

Uppland 1

22 Wiks folkhögskola   



Värmland 5

23 Ingesunds folkhögskola 

24 Klarälvdalens folkhögskola  

25 Kristinehamns folkhögskola 

26 Kyrkeruds folkhögskola 

27 Molkoms folkhögskola   

Västerbotten 2

28 Vindelns folkhögskola

29 Storumans folkhögskola 

Västernorrland 3

30 Örnsköldsviks Folkhögskola (Hampnäs)

31 Hola folkhögskola 

32 Ålsta folkhögskola   

Västmanland 1

33 Tärna folkhögskola    

Västra Götaland 6

35 Billströmska folkhögskolan 

36 Fristads folkhögskola  

37 Grebbestads folkhögskola 

38 Vara folkhögskola    

39 Dalslands folkhögskola  

40 Göteborgs folkhögskola 

Örebro 2

41 Kävesta folkhögskola

42 Fellingsbro folkhögskola 

Östergötland 1

43 Lunnevads folkhögskola 

Totalt 42



FOLKHÖGSKOLEFÖRENINGEN inom SKL 
 

 

 

Stadgar antagna av Folkhögskoleföreningen inom SKL årsmöte den 15 mars  
 

§ 1 

SYFTE 

 att stärka det politiska inflytandet i folkhögskolefrågor regionalt och nationellt 

 att stödja huvudmännen i kontakt med Sveriges kommuner och Landsting, 

Folkbildningsrådet och andra nyckelaktörer 

 att vara ett forum för utbyte av erfarenheter 

 att vara ett forum för utbildningsinsatser åt politiker med ansvar för offentligt ägda 

folkhögskolor 

 

§ 2 

MEDLEMSKAP 

Medlem är varje folkhögskola ägd av medlem i Sveriges Kommuner och Landsting.  

Skolan ska dessutom erlagt av Budget- och verksamhetsmötet fastställd avgift. 

 

§ 3 

MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av Budget- och verksamhetsmötet, 

som infaller på hösten. 

 

§ 4 

VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. 

 

§ 5 

STYRELSEN 

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan års- och föreningsmöten. 

Styrelsen består av ordförande, samt 4-6 ledamöter valda av årsmötet. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. 

Styrelsen har 

 att tillvarata föreningens intressen enligt stadgarnas §1 

 att avge yttrande över inlämnade motioner till årsmötet 

 att verkställa av föreningens medlemsmöten fattade beslut 

 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter deltar 

vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten vid 

lika röstetal. 

 

§ 6 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år före juni 

månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar. 
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Kallelse 

Kallelse till årsmötet ska utsändas senast 12 veckor före årsmötet. 

 

Motioner 

Motioner ska inlämnas till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. 

Motioner och styrelsens yttrande sändes ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.  

 

Mötesfunktionärer 

För årsmötet väljs ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare. 

 

Rösträtt 

Vid årsmötet har varje medlem rösträtt.  

Styrelseledamot har dock inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

Folkhögskolornas styrelse utser ombud till föreningens årsmöte.  

Ett ombud kan företräda ägares alla folkhögskolor och äger motsvarande antal röster. Detta 

ska framgå av röstlängden 

 

Omröstning 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har vald mötesordförande utslagsröst.  

Sluten omröstning ska äga rum 

 i fråga där något ombud begär detta 

 vid omröstning i personval, vid personval avgör lotten vid lika röstetal 

 

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas 

1. Årsmötets behöriga utlysande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för det gångna 

    verksamhetsåret 

4. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

 

6. Val 

a) Ordförande på 2 år 

b) Kassör på 2 år (växelvis i förhållande till ordförandens mandattid) 

c) Ledamöter på 2 år 

d) En revisor på 1 år 

e) En revisorssuppleant på 1 år 

f) Valberedning 3 ledamöter på 1 år 

 

7. Motioner 

8. Övriga av styrelsen eller till årsmötet väckta frågor. 
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§ 7 

BUDGET- OCH VERKSAMHETSMÖTE 

Budget- och verksamhetsmöte ska hållas varje höst. Vid detta möte skall verksamhetsplan, 

budget, medlemsavgift och ersättningar för styrelse och revisorer fastställas för kommande 

verksamhetsår. 

 

§ 8 

EXTRA MEDLEMSMÖTE 

Ska hållas om styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna, med 

angivande av ärende, så begär. 

 

§ 9 

STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem.  

Förslag till förändring ska inlämnas skriftligt till Budget- och verksamhetsmöte 

Förslag till stadgeändring skall, jämte styrelsens yttrande, tillställas medlemmarna minst sex 

veckor före årsmötet. 

För godkännande av förslag till stadgeändring fordras att förslaget biträds av minst 2/3 av de 

röstberättigade. 

 

§ 10 

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE 

Frågan om föreningens upplösande skall väckas och behandlas som förslag till stadgeändring. 

I händelse av föreningens upplösande skall dess tillgångar disponeras för ändamål  

överensstämmande med föreningens syften. 

Beslut härom fattas av årsmötet. 

 

 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 18-31
Tid: 2019-02-04   kl:14.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal B

§23 Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman 
än Region Jönköpings län 2019
Diarienummer: RJL 2018/3163

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. fördela preliminärt bidrag per organisation på totalt  
16 394 000 kronor enligt tabell. 

2. fastställa ersättningen till 614 kronor per vecka.
3. fastställa att rekommendationen från Sveriges Kommuner 

och Landsting på 400 kr per elevvecka i 
mobilitetsersättning skall tillämpas för elever utanför 
länet.

Sammanfattning 
Nämndens budget för år 2019 innehåller ett anslag på 19,3 mnkr 
för folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens 
egna. Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 
innebär att ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför 
länet lämnas i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation, dvs för kurser som omfattar minst 15 veckor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
 SKL rekommendation om mobilitetsersättning till 

folkhögskolorna 2019

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 18-31
Tid: 2019-02-04   kl:14.00-16.15

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-01-03 RJL 2018/3163

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Bidrag till folkhögskolor med annan 
huvudman än Regionen 2019
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt 16 394 000 kronor 
enligt tabell. 

2. fastställer ersättningen till 614 kronor per vecka.
3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting 

på 400 kr per elevvecka i mobilitetsersättning skall tillämpas för elever 
utanför länet.

Sammanfattning
Nämndens budget för år 2019 innehåller ett anslag på 19,3 mnkr för 
folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna. Den 
ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 innebär att ersättning till 
folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings rekommendation, dvs för kurser som omfattar minst 
15 veckor. 

Information i ärendet
För statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet avseende elever från 
länet utgör ersättningen 614 kronor per elevvecka. 

Garanterad ersättning utgår för långa kurser motsvarande genomförd volym. 

Sveriges Kommuner och Landsting fastställer årligen schablonersättning för 
statsbidragsberättigad utbildning utanför det egna länet. Ersättningen beräknas på 
grundersättningen per deltagarvecka från Folkbildningsrådet och utgör 25 procent 
därav. För 2019 uppgår schablonersättningen till 1 600 kronor. Regionen 
rekommenderas att tillämpa ett schablonbelopp om 400 kronor per deltagarvecka 
för statsbidragsberättigad utbildning utanför länet. Ersättningen är oförändrad 
jämfört med föregående år.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/3163

Ett fåtal landsting/regioner avviker från rekommendationen och i de fall 
rörelsefolkhögskola/regionskola har elev från sådant landsting/region gäller 
ömsesidighet.

Skola Elevveckor
2018 Utfall

Ersättning 
2018 Utfall

Elevveckor
      2019

Ersättning
    2019

Ädelfors folkhögskola          5 670   3 379 052          5 700   3 499 800
S:a Vätterbygdens folkhögskola          6 983   4 161 957          7 000  4 298 000
Mullsjö Folkhögskola          3 451   2 056 558          3 500  2 149 000
June Folkhögskola          5 588   3 330 537          5 600  3 438 400
Mariannelunds folkhögskola             906      539 738             900     552 600
Sommenbygdens folkhögskola          3 123   1 861 159          3 100  1 903 400
Braheskolan             945      563 399             900     552 600
Summa        26 666 15 892 400        26 700 16 394 000

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
 SKL rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 2019

Beslut skickas till
Berörda organisationer
Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019 
Dnr 18/01748 

 

Förbundsstyrelsens beslut  
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 juni 
2018 beslutat  
att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för 
mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret 2019 uppgår till 400 kronor per 
deltagarvecka  

 

Bakgrund  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen fattat 
beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de 
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra landsting/regioner 
än den egna. Ersättningen går direkt från region/landsting till folkhögskolorna och 
benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).  

De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har 
inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya 
tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019 även 
ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för 
2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka. 

Principerna och förutsättningarna för mobilitetsstöd redovisas i bilaga 1.  

Tillämpningsanvisningar för mobilitetsstöd från och med år 2019 redovisas i bilaga 2. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 
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PM -  Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 
2019 

Bakgrund 
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp 
som rekommendation av mobilitetsstöd, tidigare interkommunala ersättning, för 
utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Mobilitetsstöd är den 
ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer 
att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att 
underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och 
regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala 
variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller 
ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte 
följa rekommendationen. Den översyn som SKL gjorde, tillsammans med regioner, 
landsting och folkhögskolorna, 2017 landade dock i att modellen med en 
rekommendation kvarstår och den har nu kompletterats med uppdaterade 
tillämpningsanvisningar. 

Finansiering av folkhögskoleverksamheten 
Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och 
landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för 
finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom. 
SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i 
högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet. 

Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i: 

• huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna 
• inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och rörelse-

folkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde 
• mobilitetsstöd till samtliga folkhögskolor för deltagare som väljer att studera 

på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna regionen. 

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna var ca 740 miljoner kronor 
år 2016. 
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Nya tillämpningsanvisningar från och med 2019 
För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig de nya 
tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som 
Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det 
finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress: 

• Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till 
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 
15 veckor eller längre. 

• Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst 
halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, 
oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen 
är på 75 %). 

• Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen 
kursen startar 

Enligt de nya tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för 
distansstudier. Argumentet för att inkludera distansstudier i mobilitetsstödet beror 
bland annat på att Folkbildningsrådet i sina villkor för statsbidrag inte särskiljer 
distansstudier från övriga kurser. Kravet finns att distanskurserna ska ha gemensam 
kurstid, omfatta kommunikation mellan lärare och deltagare (och även mellan 
deltagare) samt ha lika mycket lärar- och handledartid som andra kurser. Det är också 
flera regioner och landsting som har fört fram att mobilitetsersättningen även borde 
omfatta distansstudier. Eftersom detta är nytt och får ekonomiska konsekvenser för 
vissa regioner och landsting, gäller tillämpningsanvisningarna först från och med 
2019.  

Rekommendation för 2019 
Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen. 
Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda 
volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot 
deltagare från andra regioner/landsting än den egna.  

År 2017 och 2018 har staten ökat antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. 
Detta utan att kompensera landsting och regioner för de ökade kostnader som det 
inneburit för dem. Eftersom den stora ökningen av platser kommer först i år vet vi inte 
hur det kommer slå ekonomiskt och inte heller hur mycket det kommer att påverka hur 
stor kostnaden för mobilitetsstödet blir för regioner och landsting. SKL förslår härmed 
att rekommendationen för mobilitetsstöd ligger kvar på samma nivå som för 2018, 
d.v.s. 400 kr. SKL kommer att följa kostnadsutvecklingen för landsting och regioner 
på detta område. Det kan innebära att det kan komma att påverka nivån på 
rekommendationen för 2020. 

 



 

 

 

  

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR, 
BILAGA 2 

Vårt ärendenr: 
18/01749 

 
1 (4) 

    
    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Sektionen för lokal och regional utveckling 
Maria Jacobsson 
 

 

 
 

 

Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från 
landsting och regioner till folkhögskolor fr.o.m. 2019  

Syfte 
Syftet med detta PM är att tydliggöra villkor och definitioner för mobilitetsstöd (f.d. 
interkommunal ersättning) samt att underlätta för både folkhögskolor och regioner och 
landsting att administrera mobilitetsstödet. 

Vad är mobilitetsstöd? 
Mobilitetsstöd är ett stöd till folkhögskolorna från landsting och regioner för deltagare 
som väljer att studera på folkhögskolor utanför den egna regionen eller det egna 
landstinget. Det är Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som, årligen, tar fram 
rekommendationen för nivån på mobilitetsstödet. Observera att det sedan är upp till 
regioner och landsting att besluta om de ska följa rekommendationen.  

För att aktuell lista över vilka regioner och landsting som tillämpar SKL:s 
rekommendationer ska finns på SKL:s hemsida ska regioner och landsting meddela 
SKL om man följer rekommendationen eller inte senast den 31 december (inför 
nästkommande år). Samtidigt ska regioner och landsting leverera aktuella 
kontaktuppgifter samt fakturainformation till Folkhögskolornas Serviceorganisation 
(FSO).  

Villkor och definitioner 
Folkbildningsrådet har tagit fram definitioner och villkor för att bedriva 
folkhögskoleverksamhet och de ligger till grund för fördelning av statsbidrag. De 
senaste, Statsbidrag till folkhögskolor 2018, antogs av Folkbildningsrådets styrelse 
2017-12-06. Dessa definitioner och villkor gäller generellt även för mobilitetsstödet, 
men med följande undantag: 

- Kurslängd 
- Betalningsansvaret är beroende av deltagarens folkbokföringsort 

Kurslängd 

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till 
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 
veckor eller längre.  

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
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Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. 
Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om 
deltidsstudierna är på mer än halvtid, exempelvis även om kursen är på 75 %. 

Om en studerande på folkhögskola avbryter en kurs som berättigar till mobilitetsstöd 
före gränsen på 15 veckor har hemlandstinget/regionen enbart betalningsansvar för 
kursdeltagarens faktiska kurstid. Precis som för statsbidragen gäller dock att ”som 
deltagare i allmän kurs eller särskild kurs räknas den som påbörjat kursen och 
fortfarande deltar den 15:e kursdagen per termin.”, d.v.s. avbryter deltagaren kursen 
inom de två första veckorna efter kursstart utgår ingen ersättning. 

I övrigt gäller samma villkor och definitioner som för statsbidraget. 

Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort 

Mobilitetsstöd betalas terminsvis av det landsting eller region där deltagaren är 
folkbokförd den dagen kursen startar. Det är därför viktigt att uppgifterna om 
deltagarnas folkbokföringsort är korrekt. Det är folkhögskolans ansvar att begära in 
aktuell folkbokföringsort från deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens 
personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar1. Om 
folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av folkhögskolan kan 
regioner och landsting ta ut en administrativ avgift för att genomföra kontrollen.  

Regionen eller landstinget har betalningsansvar för hela terminen, även om en 
deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock det 
landsting eller den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha 
betalningsansvar från och med den startade terminen.  

En del av deltagarna på folkhögskolornas kurser bor på skolornas internat, men endast 
ett mindre antal väljer att byta folkbokföringsort under kurstiden. Enligt 
Folkbokföringslag (1991:481) § 11 gäller att  

”En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med 
föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till 
följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan 
fastighet.  

[---] 

Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han 
eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan 
jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.” 

                                                 
1 FSO står för kostnaden av en integration mellan SchoolSoft och SPAR. Skolorna betalar dock egna 
abonnemang per organisationsnummer. 
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Anvisningar för prognos och rekvisition av mobilitetsstöd  

Prognos 

Folkhögskolorna ska skicka två prognoser/år till berörda landsting och regioner med 
uppgifter om beräknat antal deltagarveckor, d.v.s. till de regioner och landsting 
varifrån folkhögskolan har deltagare. Prognoserna skickas i samband med 
folkhögskolornas ordinarie redovisning till SCB: i april (för våren) och i oktober (för 
hösten). Prognoserna är viktiga för landsting och regioners ekonomiska uppföljning 
och det är därför viktigt att alla folkhögskolor skickar sina prognoser. 

Faktura 

Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till villkoren (se 
ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och 10 
december för deltagare på hösten. Det är extra viktigt att fakturorna i december 
skickas i tid, så att kostnaderna belastar rätt år. 

Till fakturan ska bifogas en deltagarförteckning som ska innehålla följande: 

- Namn, personnummer, folkbokföringsadress 
- Datum för start och slut av kurs 
- Heltid respektive deltid 
- Distans 
- Totalt antal deltagarveckor per landsting/region 
- Eventuella avhopp eller senare start 

Faktura och prognos skickas till de landsting och regioner där deltagarna är 
folkbokförda.  

Återtagande av bidrag 
Regioner och landsting får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om 
folkhögskolan har lämnat felaktiga uppgifter. 

Revidering 
Översyn och eventuell revidering av tillämpningsanvisningarna ska göras årligen, i 
samband med att rekommendationen för nästkommande år fastställs. 
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Tidplan för folkhögskolor 
April Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region 

och landsting – samtidigt som redovisning till SCB 

10 augusti Skicka faktura till landsting/regioner (för våren) 

Oktober  Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region 
och landsting – samtidigt som redovisning till SCB 

10 december Skicka faktura till landsting/regioner (för hösten) 

 

 

Tidplan för regioner och landsting 
31 december Meddela SKL om man följer rekommendationen för kommande år eller 

inte 

31 december Skicka kontaktuppgifter och fakturainformation till FSO  

 

 

  

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 18-31
Tid: 2019-02-04   kl:14.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal B

§24 Uppdrag respektive erbjudande att förlänga 
regionala serviceprogram till och med 2020
Diarienummer: RJL 2016/4186

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslag till reviderat och förlängt Regionalt 
serviceprogram 2014-2020.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har fått erbjudandet från regeringen att 
förlänga det serviceprogram som togs fram av Länsstyrelsen och 
har gällt från 2014-2018 och i samband med detta revidera 
programmet. Ansvaret för programmet överfördes vid 
regionbildningen till Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10
 Förslag till reviderat program
 Sammanställning av remissvar från länets kommuner m.fl.
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Regionalt serviceprogram
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner förslag till reviderat och förlängt Regionalt serviceprogram 
2014-2020.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har fått erbjudandet från regeringen att förlänga det 
serviceprogram som togs fram av Länsstyrelsen och har gällt från 2014-2018 och i 
samband med detta revidera programmet. Ansvaret för programmet överfördes 
vid regionbildningen till Region Jönköpings län.

Information i ärendet
Det regionala serviceprogrammet är ett av verktygen för genomförandet av 
regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020. Serviceprogrammet är också ett underlag för arbetet med att uppfylla 
målen i Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020.
Syftet med programmet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och 
offentlig service på gles- och landsbygden.
Programmet har reviderats och statistik och andra uppgifter har uppdaterats. Inga 
stora förändringar har gjorts då programmet bara ska gälla t.om 2020 och sedan 
ska ett nytt program tas fram.
Programmet har varit på remiss till länets kommuner och även andra har haft 
möjlighet att yttra sig över det. De flesta synpunkter som har framförts från 
remissinstanserna har lagts in i programmet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10
 Förslag till reviderat program
 Sammanställning av remissvar från länets kommuner m.fl.

Beslut skickas till
Tillväxtverket
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Sammanfattning  
Länsstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ta fram ett regionalt serviceprogram för 
åren 2014-2018 med Tillväxtverkets riktlinjer som grund. Vägledande för programmet var 
att det skulle utgå från de regionala förutsättningarna och bli ett operativt arbetsdokument. 
Jönköpings län hade och har en ökande befolkningstillväxt men flera utmaningar finns för 
de mindre kommunerna som har minskande befolkningstillväxt och försämrade möjlighe-
ter till bibehållen och utvecklad service utanför huvudorten. 
I och med regionbildningen övertog Region Jönköpings län ansvaret för programmet och 
förlänger nu programmet efter viss revidering till 2020.

Insatserna under föregående programperiod åren 2010-2013 präglades av en begynnande 
optimism där färre butiker lades ner. Det operativa arbetet i tidigare program har till stor 
del genomförts av Landsbygdsmentorerna som coachat och utbildat handlarna i de 39 stra-
tegiska butikerna i länet som då var de sista på sin ort. 

En analys har gjorts kring tillgången till dagligvaruhandel och drivmedel i utsatta områden. 
Tre delar för möjlighet till lönsam verksamhet för lanthandlare har identifierats; företagan-
de, köptrohet och kontakter med myndigheter. 

De prioriterade insatserna för programmet utgår från huvudområdena tillväxt, tillgänglighet 
och samverkan med insatser kopplade till resultatmål. Programmet började gälla 1 april 
2014 och förlängs nu till och med 2020.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i nära samråd med Region-
förbundet samt kommunala och lokala aktörer i länet. Revideringen har gjorts av Region 
Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen. Programmet har också varit på remiss i lä-
nets kommuner.
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Inledning
Regeringen gav Länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att utarbeta ett regionalt service-
program för perioden 2014-2018. I och med regionbildningen överfördes ansvaret för pro-
grammet till Region Jönköpings län och regionen har sedan fått ett erbjudande om att för-
länga programmet till 2020 och i samband med det uppdatera programmet.
Syftet med programmet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig 
service på gles- och landsbygden. I regeringsuppdraget anges att programmet ska utformas 
utifrån erfarenheter från tidigare programperiod, vara förankrade i en analys av behoven i 
länet och utformas för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av programmet. 

Länsstyrelsen har arbetat i programform med frågor rörande kommersiell service på lands-
bygden i en tidigare programperiod mellan åren 2010-2013. Genom att aktivt arbeta utifrån 
ett program skapas länsövergripande samverkan, en bättre helhetssyn och en tydligare upp-
följning. Revideringen av programmet har gjorts av Region Jönköpings län i samarbete med 
Länsstyrelsen och har varit på remiss i länets kommuner.
Målet med den regionala tillväxtpolitiken och den politiska inriktningen för landsbygdsut-
veckling är att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av landet. Re-
geringen har i olika sammanhang deklarerat att tillgång till service är en förutsättning för 
tillväxt. Går det inte att tanka bilen eller handla mat inom rimliga avstånd är det svårt för en 
bygd att vara attraktiv för människor, företag och besökare 

Riktlinjer
Tillväxtverket fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för framtagande och genomförande av re-
gionala serviceprogram 2014-2018. I tidigare program 2010-2013 har Tillväxtverket haft i 
uppdrag att stödja länen och att årligen rapportera om det regionala arbetet till Näringsde-
partementet. 

Det Regionala serviceprogrammet började gälla från och med den 1 april 2014 och revide-
ringen från 1 januari 2019.

I riktlinjerna från Tillväxtverket framgår tre delar för samverkan  
 Regionalt och lokalt engagemang och deltagande – aktörer på alla nivåer bör sam-

arbeta för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. 
 Partnerskap – ett aktivt partnerskap för servicefrågorna i länet och synergier med and-

ra program. 
 Hållbarhetsdimensionerna – de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna 

ska genomsyra framtagande av program och det regionala tillväxtarbetet. Det innebär 
bland annat ett inkluderande perspektiv och medvetenhet om frågor som rör jämställd-
het, integration och mångfald i genomförande av program, strategier och insatser.  

I riktlinjerna för programinnehåll framgår fyra delar
 Analys – servicenivå, regionala förutsättningar och omständigheter ska sammanställas 

och anlyseras för att skapa en tydlig bild av tillgängligheten av service på landsbygden.   
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 Prioriterade områden – utifrån analysen ska prioriterade områden tas fram kopplade 
till insatser och konkreta mål. 

 Avgränsning – tillgången till kommersiell service är vägledande med inriktning på dag-
ligvaruhandel och drivmedelsanläggningar.

 Uppföljning, utvärdering och lärande – för att bättre följa upp och utvärdera resulta-
tet av programmets insatser ska det ingå en metod för uppföljningen. 
En uppföljning behövs för att komma fram till hur arbetet ska bedrivas efter 2020.

Tillväxtverket ansvarar för en årlig nationell uppföljning till Näringsdepartementet. Inne-
hållet i uppföljningen är från länens återrapportering och har som syfte att ge en samman-
fattande bild av de regionala insatserna för kommersiell service.  

I det regionala programmet används (om inget annat anges) definitionen av landsbygd som 
är framtagen av f.d. Glesbygdsverket. Landsbygd definieras som områden utanför tätorter 
med mer än 3000 invånare och med 5 minuters bilväg i radie från tätorten. 
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Bakgrund
Jönköpings län består av 13 kommuner och omfattar nordvästra delen av Småland och syd-
östra Västergötland och har en total yta på 10 495 km2. Länet täcks till nästan 70 procent 
av skog och har mer än 2 300 sjöar samt flera stora vattendrag. Viktiga naturområden är 
bland annat Store Mosse som är Sveriges största myrområde söder om Lappland1 och det 
unika kulturlandskapet Östra Vätterbranterna som utsetts till biosfärområde av 
UNESCO.  

Befolkningsutveckling
Sista december 2017 hade Jönköpings län strax över 357 000 invånare. Länet har ca 34 in-
vånare per km2 och är folkrikast och mest tätbefolkat av Smålandslänen. Det finns fler män 
än kvinnor2. En stor invandring är en bidragande faktor till att invånarantalet ökat trots ne-
gativt inrikes flyttnetto. Andelen utlandsfödda av befolkningen är 17,1 procent, vilket är nå-
got lägre än riksgenomsnittet (18,5 procent). Den kommun som har högst andel utlands-
födda är Gnosjö med 25,1 procent. Lägst andel har Habo med 7,6 procent. 
Under de senaste åren har ett högt födelsenetto också bidragit till folkmängdsökningen. 
Ungefär 38 procent (2016) av befolkningen i Jönköpings län bor på landsbygden eller i 
småorter.  

Sverige hade en befolkningsökning under 2017 på 1,3 procent eller ca 125 000 personer. 
Av landets 290 kommuner hade 225 en befolkningstillväxt under 2017, en kommun hade 
oförändrad folkmängd och de resterande 64 kommunerna hade en befolkningsminskning. 
Alla länets 13 kommuner hade en positiv befolkningsutveckling 2017. Aneby kommun öka-
de mest och Gislaveds kommun minst.  

Befolkningstillväxt (%) 2017

Aneby Habo Eksjö JönköpingVaggeryd Mullsjö Gnosjö Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Tranås Gislaved
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Källa: SCB 

1 http://www.ne.se/
2 SCB, folkmängd efter region, kön och år.
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Sverige har en åldrande befolkning. Medelåldern har ökat från 40,0 år 1998 till 43,7 år 2017. 
Medelåldern i Jönköpings län har stigit från 40,1 år 1998 till 41,4 år 2017. 
Andelen 65 år och äldre har under samma period ökat från 18,5 procent till 20,6 procent i 
Jönköpings län. Motsvarande utveckling för riket är 17,4  till 19,8 procent. 
De demografiska utmaningarna är globala och påverkar utvecklingen på mindre orter där 
en åldrande befolkning exempelvis har större behov av vård. 
Diagrammet nedan visar andel personer 65 år och äldre i länets kommuner där Habo har 
en relativt ung befolkning med minst andel av befolkningen i ålderskategorin 65 år och 
uppåt. 

Befolkning 65 + år (%) 1998 och 2017
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Källa: SCB

I Jönköpings län finns det 92 tätorter (inklusive 13 kommunhuvudorter) 2017. Tätort defi-
nieras som ett område med minst 200 invånare med max 200 meter mellan husen och som 
mest 50 procent fritidshus3. Med småort menas enligt SCB:s definition sammanhängande 
bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Övrigt definieras 
landsbygd.

3 http://www.scb.se
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Andel invånare i landsbygd, tätort och småort respektive kommunhuvudort 2017

Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo JönköpingMullsjö Nässjö Sävsjö TranåsVaggerydVetlandaVärnamo
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Landsbygd, småorter och tätorter varav Kommunhuvudort

Antal invånare på landsbygd/småort respektive 
kommunhuvudort

 Landsbygd, småorter och tätorter kommunhuvudort
Aneby 3138 3638
Eksjö 7031 10385
Gislaved 19398 10231
Gnosjö 5160 4573
Habo 3806 8039
Jönköping 41377 96104
Mullsjö 1624 5704
Nässjö 12946 18232
Sävsjö 6023 5473
Tranås 4119 14775
Vaggeryd 4570 9270 *
Vetlanda 13747 13668
Värnamo 14637 19569

* OBS! både Vaggeryd och Skillingaryd räknas som kommunhuvudorter i denna sammanställning

Källa: SCB
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Sysselsättning
De som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Jönköpings län uppgick i april 
2018 till 6,0 procent vilket är under rikssnittet på 7,0 procent. Nässjö hade högst andel på 
8,8 procent. För yngre i åldersgruppen mellan 18-24 år var 7,4 procent arbetslösa eller i 
program med aktivitetsstöd vilket är under rikssnittet. Arbetslösheten bland unga har på ett 
år minskat med 7 procent4.  Bland utlandsfödda var arbetslösheten över 21 procent. 

Näringsliv 
Jönköpings län har en tradition av företagande och entreprenörskap. Näringslivet är i stor 
utsträckning inriktat mot verkstads- och tillverkningsindustrin. Under 2017 registrerades 
1779 nya företag5. Jönköpings län är ett av de mest företagstäta i landet. En undersökning 
visar att både nya och befintliga företag har större chans att överleva i Jönköpings län om 
man jämför med övriga delar av landet. Företagen har dock en lägre tillväxttakt i antalet ny-
anställda6.    

De träbaserade näringarna är viktiga för Jönköpings län och har dessutom en hög föräd-
lingsgrad. Virkesförrådet per ha skogsmark hör till de största i landet och skogen täcker un-
gefär 2/3 av den totala arealen. Det finns en stor utvecklingspotential inom branschen med 
initiativ som Smart Housing Småland och Möbelklustret. Idag ligger 50 procent av landets 
totala träindustri i Jönköpings län och innefattar allt från mindre snickerier och designföre-
tag till internationellt ledande möbeltillverkare. Träregion Småland är en gemensam strategi 
antagen av de småländska länsstyrelserna och regionförbunden och har som syfte att stärka 
träindustrins attraktionskraft. I Småland som helhet finns det runt 20 000 personer verk-
samma i den trärelaterade industrin7. 

I slutet av 2017 antogs en skogsstrategi som tagits fram av de tre smålandslänens länsstyrel-
ser och regionorganisationer m.fl. och den ska bidra till en utveckling där företagande med 
koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart 
sätt.

Arbetsmarknaden är mer segregerad jämfört med Sverige som helhet och det vanligaste yr-
ket för kvinnor är inom vård- och omsorg. För män är det vanligaste lagerpersonal och 
transportledare8. Av nystartade företag startades 29 % av kvinnor vilket är lägre än i riket 
som helhet.

Erfarenheter från tidigare programperiod
Länsstyrelsen har arbetat med andra program såsom Landsbygdsprogrammet där insatser 
har gjorts för att utveckla servicepunkter kopplat till lanthandel. Jönköpings län tog 2013 
fram en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) där Länsstyrelsen varit en aktiv part till Regi-
onförbundet i framtagandet av strategin. Detta ledde till en fördjupad samverkan med Regi-
onförbundet inte minst inom livsmiljö och attraktivitet och i arbetet med kommunernas 

4  SCB och Arbetsförmedlingen
5 https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
6 Internationella handelshögskolan, Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning, 2014 
7 http://www.traregionsmaland.se/
8 Länsstyrelsen/Region Jönköpings län På tal om kvinnor och män Jönköpings län 2017
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översiktsplaner. Mycket av arbetet inom det regionala serviceprogrammet har gjorts tillsam-
mans med Landsbygdsmentorerna (en ekonomisk förening som arbetar med mentorshjälp 
inom kommersiell service). Landsbygdsmentorernas arbete har finansierats av Landsbygds-
programmet, regionala tillväxtmedel samt av flera kommuner. Programmets insatser finan-
sierades genom regionala tillväxtmedel samt de tilldelade extramedel som årligen fördelas 
av Tillväxtverket. 
Sedan 2015 pågår ett nytt projekt med Landsbygdsmentorerna där Länsstyrelsen och Regi-
on Jönköpings län delar på finansieringen. Här har flera butiker höjt sin standard, det har 
bl.a. gällt ökad tillgänglighet och bättre kylutrustning (miljövänligare köldmedium och ener-
gisnålare). I flera butiker som t.ex., Kvillsfors, Sandhem och Gripenberg har förändringarna 
ökat lönsamheten. Landsbygdsmentorerna har också varit ett stöd vid ägarskiften.

Det har under programperioden blivit en ökad medvetenhet om möjligheterna kring sam-
ordning av kommersiell och offentlig service. Ett exempel är butiken i Hult som tillsam-
mans med kommunen installerat en hörna med medborgarinformation. Detta har gjort att 
andra butiker blivit intresserade och gjort liknande insatser. Även butiken i Sandsjöfors har 
en servicepunkt och numera har också butiken i Brandstorp en del material som t.ex. tu-
ristinformation. 

Projekt med inriktning på betaltjänster och energieffektivisering som påbörjades under 
2014 har lett till att fler butiker sett över sin energiförbrukning och gjort investeringar. 
Två länskonferenser med koppling till service genomfördes 2014-2015. 
2016 genomfördes en servicekonferens av Länsstyrelse och Region Jönköpings län tillsam-
mans där särskilt bredbandsfrågorna diskuterades. I början av 2018 hölls en Servicekonfe-
rens där bl. a. uppdateringen av serviceprogrammet diskuterades
Efterfrågan på hemsändningsbidrag bedöms i stort sett vara oförändrad för kommande år 
och inom detta stöd sökte fyra kommuner finansiering från Länsstyrelsen tidigare. Service-
bidrag och Hemsändningsbidrag hanteras numera av Region Jönköpings län och ansök-
ningarna om servicebidrag har ökat och fyra kommuner har sökt och fått hemsändningsbi-
drag för 2017.
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Analys
Kommersiell och offentlig service kan omfatta en mängd olika områden men de mest vä-
sentliga delarna för att kunna leva i landsbygdsområden är att ha god tillgång till livs- och 
drivmedel. Analysen och programmets insatser är främst fokuserat kring detta. Många buti-
ker har också paketservice, är apoteksombud och utför betaltjänster (som innefattar att ta 
ut kontanter, betalningsförmedling över disk och att ta hand om dagskassa). Andra områ-
den som är viktiga för landsbygden ska naturligtvis samverka för att öka attraktiviteten på 
en ort men behandlas mer djupgående i andra program och åtgärder. 

Alla medborgare har rätt till en god offentlig service och ska även ha god tillgång till kom-
mersiell service. Servicegivare kan vara statliga myndigheter eller bolag, landsting/region, 
kommuner eller kommunala bolag samt privata eller ideella aktörer. 

I relation till den offentliga servicen är den enskildes perspektiv tvärsektoriellt och utgår 
från en vilja att det dagliga livet, sysselsättning och försörjning ska fungera så bra som möj-
ligt. Drivkrafter för att förbättra samverkan av kommunal och statlig service har funnits un-
der lång tid.  
Det finns flera goda exempel från länet där man har tagit initiativ för samlokalisering av of-
fentliga tjänster som exempelvis i Nässjö kommun där man har byggt ut sina biblioteksfilia-
ler med medborgarkontor i fyra strategiska mindre orter i kommunen. 

I figuren nedan så visas de olika delar av service som kan ingå i serviceutbudet på landsbyg-
den. Kollektivtrafik, IT/bredband och transport/logistik är ramen för fungerande service 
och är sedan indelat i olika segment som är offentlig- eller kommersiell service och där det 
även kan finnas varianter som blandar de båda. Genom att hitta lokala förutsättningar för 
samordning så kan nya lösningar, entreprenörskap, information och lärande främjas och bi-
dra till utveckling på orten.    

För att uppnå en god tillgänglighet till den service som behövs i det dagliga livet är det vik-
tigt att beakta bland annat fysiskt placering, kollektivtrafikens stråk och hållplatser samt in-
frastrukturens standard och sträckning. Om den kommersiella och offentliga servicen är 
samlokaliserad på en ort är det självklart enklare att ansluta en frekvent och fungerade kol-
lektivtrafik till denna punkt än om butiker och service inrättningar ligger utspridda över en 
större yta.
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Källa: Tillväxtverket

Dagligvaruhandel 
En sammanställning med uppgifter från Tillväxtanalys visar att antalet dagligvarubutiker i 
Jönköpings län 1996 var 243. Dessa minskade och 2017 fanns 197 butiker kvar. I landet 
som helhet har 27 procent av dagligvarubutikerna lagts ner sedan 1996. De små butikerna i 
både tätorter och i landsbygdsområden har minskat medan den allra största typen av buti-
ker har blivit fler.9 Här räknas alla butiker med dagligvaror in även de som inte har fullt sor-
timent.
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9 Tillväxtanalys, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, rapport 2013:04 och Tillväxtverket, Tillgänglighet till 
kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Fördelning per kommun med antal butiker som är de sista/enda på 
orten i Jönköpings län 2018

Eksjö 2
Gislaved 5
Gnosjö 2
Habo 1
Jönköping 5
Mullsjö 1
Nässjö 6
Sävsjö 3
Tranås 1
Vetlanda 6
Värnamo 4
Totalt 39
Källa: Region Jönköpings län tillsammans med Landsbygdsmentorerna

Det finns några butiker till på mindre orter men dessa har inte vad Tillväxtverket kallar ett 
mångsidigt utbud av dagligvaror som definieras som minst 1000 artiklar, varav varugrup-
perna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. 
De senaste årens minskning av butiker beror främst på detta, butikerna finns kvar men har 
ett mindre utbud.
Omsättningen varierar stort bland ovanstående butiker och låg 2016 från omkring 2 miljo-
ner upp till 35 miljoner enligt Tillväxtverkets sammanställningar.

Serviceutbudet i affärerna är en viktig del för attraktiviteten i butiken och för att få en bred 
bas för lönsamheten. Det har blivit tydligare att bred service är något som efterfrågas från 
landsbygdsbor. Samtidigt finns det exempel där det inte endast är dagligvaruhandeln som 
står för servicen. Ett exempel på detta är Bodafors där kiosken på orten är post- och 
spelombud. 

Länsstyrelsen har arbetat med aktiviteter och insatser utifrån det regionala serviceprogram-
met 2010-2013 samt genom anvisningarna i förordning (2000:284) om stöd till kommersiell 
service. I förordningen finns beskrivet hanteringen av olika stödinsatser som delas in i inve-
steringsstöd, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. 
Sedan 2015 finns också särskilt driftstöd som hanteras av Region Jönköpings län som nu-
mera också hanterar servicebidrag och hemsändningsbidrag. 
Investeringsbidrag kommer från 2019 också att handläggas av Region Jönköpings län.

Antalet butiker på enbutiksorter har totalt minskat något under perioden, fyra butiker har 
lagts ned åren 2010- 2012. Enligt Tillväxtverkets rapport10 har antalet butiker totalt i länet 
ökat med sju butiker sedan 2008 men ökningen har skett i större tätorter.  Under de senaste 
åren har dock några butiker dragit ner på sortimentet och finns kvar men kan inte ge full 
service av dagligvaror. Glädjande är att butiken i Rörvik återöppnades under 2017.

Investeringsstöden har ökat beloppsmässigt under perioden på grund av större satsningar i 
ett antal butiker med ombyggnation men antalet har varit jämt med ca 8-9 stycken per år. 

10 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Under 2017 beviljades tio investeringsstöd på sammanlagt 3,5 miljoner. Efterfrågan på 
hemsändningsbidrag har minskat när det gäller antalet kommuner då det söktes av 5 
kommuner 2010 och 2017 av 4 kommuner. Volymmässigt så har summan av stöd varit re-
lativt konstant runt 300 000 kr per år.  Stöd i form av servicebidrag till lanthandlarna har 
ökat något under de senaste åren men har beviljats restriktivt och i samband med 
exempelvis sjukdomsfall eller liknande. Varken Länsstyrelsen eller Region Jönköpings län 
och har tillämpat stödformen investeringslån. Det särskilda driftstödet har betalats ut till 
sexton butiker 2018. 
De kedjor som finns representerade i vårt län i vårt län är ICA, Coop,  Axfood 
(Tempo, Handlarn), B   ergendahl (Matöppet) och Menigo (Time, Nära dej).

Bilden nedan visar sista butiken på orten där de röda punkterna ses som strategiska daglig-
varubutiker. Det blir tydligt att vissa områden blir särskilt sårbara om den sista butiken för-
svinner och att avstånden till nästa butik försämrar tillgängligheten betydligt. 

Källa: Länsstyrelsen WebbGIS

Riktlinjerna för tillgänglighet varierar mellan länen. För drivmedelsanläggningar så har be-
dömningen från Länsstyrelsen i Jönköpings län varit att det är rimligt avstånd med ca 2 mil 
och ca 1 mil för dagligvaruhandel.  
I Tillväxtverkets material räknar man med sträckor i bil och då har mycket få personer i 
vårt län mer än 20 minuters resa till en dagligvarubutik och när det gäller konventionellt 
drivmedel har ingen mer än 20 minuter.
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Drivmedel 
Ett flertal drivmedelsanläggningar har lagts ner de senaste åren vilket främst har varit i de 
större tätorterna men även i mindre orter och på landsbygden. Flertalet riskerar att bli helt 
automatiserade vilket även då drabbar servicenivån. En möjlighet och utmaning för lands-
bygden är utveckling till miljövänliga bränslen. 

Källa: Pipos Serviceanalys

I kartbilden visas konventionella drivmedelsanläggningar i länet där man kan se vissa utsat-
ta områden särskilt i de sydöstra delarna. Där har även samhällsföreningar börjat engagera 
sig för att underlätta möjligheten att kunna tanka.  

Tillgängligheten till drivmedel på landsbygden har förbättrats något sedan 2014 då det en-
ligt Tillväxtverkets rapport11 finns 58 anläggningar 2018 mot 48 år 2014 utanför de största 
tätorterna
En utmaning som framgår av miljöbalken är det ansvar en ägare har för en eventuell miljö-
skada från en drivmedelsanläggning. Detta kan påverka möjligheten att avveckla eller sälja 
en verksamhet. Enligt Miljöbalken (1998:800) 2 kap, Ansvar för skadad miljö 8§ framgår 
det att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller gjort en åtgärd som orsakat 
en miljöskada ansvarar till dess skadan har upphört. 

11 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Det är fortfarande ont om tankstationer för förnybart bränsle som biogas och laddstationer för 
elfordon utanför tätorterna. Men när det gäller laddstationer finns numera en möjlighet via Kli-
matklivet som administreras av Naturvårdsverket att få stöd för att installera en station vid t.ex. 
en butik.

Betaltjänster
De ekonomiska flödena är en av de viktigaste funktionerna i ett samhälle och där går ut-
vecklingen mot mindre kontanthantering och mer digitala lösningar. Länsstyrelsen arbetar 
med bevakning av grundläggande betaltjänster vilket innebär möjligheten att betala räkning-
ar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor. Betaltjänster ger förutsättningar för andra typer 
av service och är väsentligt för att livet ska fungera för privatpersoner och för näringslivet. 
Utvecklingen de senaste åren är att fler banker upphör med kontanthantering med hänvis-
ning till minskad efterfrågan, dålig lönsamhet och förbättrad säkerhet för sina anställda. 
Många handlare har istället upplevt en ökad efterfrågan på kontanter och säkerhetsrisken 
för handlare har ökat. Under 2014 anmäldes 772 rån 12 i landet. 
I Jönköpings län har antalet serviceställen för kontanthantering minskat från 138 till 117 se-
dan 201413 men därutöver kan man ofta ta ut kontanter i dagligvarubutiker i samband med 
köp vilket ofta kan ha stor betydelse. Vissa butiker har utvecklat ett samarbete med civil-
samhället kring kontanthantering så att t.ex. en förening eller kyrka växlar in sina kontanter 
i butiken.
I Jönköpings län har över 2400 personer 20-30 km14 till närmaste kontantuttag från sin bo-
stad. Detta gör att många behöver alternativa sätt att få ut pengar som exempelvis i butik. 
Framförallt mindre företagare har problem med ökade avstånd till att sätta in dagskassor.
I Jönköpings län finns 34 serviceställen för dagskassehantering15.
Eftersom Sverige snabbare än ändra länder övergått till kontantfri hantering kan det vara 
problem för besöksnäringsföretagen på mindre orter när utländska besökare vill betala kon-
tant.

Bredband och mobiltäckning
En förutsättning för boende och näringsliv är en effektiv och fungerande IT- och bredbandsin-
frastruktur. Genom tillgång till bredband kan sämre fysisk tillgänglighet ersättas med en god 
tillgång till service via internetuppkoppling. Tillgång till bredband gör att företag kan kommer-
sialisera produkter på en global marknad och är nödvändig för branscher som exempelvis be-
söksnäringen. Ett fast bredband är det som i många fall efterfrågas då det mobila nätet ofta på-
verkas av omgivningens geografiska förutsättningar. I Jönköpings län har 71 procent av befolk-
ningen och 61 procent av arbetsställena tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit/s 
faktisk hastighet. Skillnaderna mellan tätort och glesbygd är stora där andelarna är 76 respektive 
34 procent av befolkningen.16

12 http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/amnesomraden/butiksran/
13 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
14 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
15 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
16 PTS 2017

http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/amnesomraden/butiksran/
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Post & paketutlämning
Genom den växande e-handeln i Sverige ökar också behovet av paketutlämning. Posten ar-
betar för att det ska finnas en god tillgänglighet för att kunna hämta paket och följer f.d. 
Glesbygdsverkets definitioner av vad som är landsbygd och tätort. Det finns ganska omfat-
tande kriterier för att kunna bli ett postombud med villkor för öppettider, handikappan-
passning m.m. Detta kan vara problematiskt för vissa verksamheter som vill vara paketom-
bud men inte har möjlighet att uppfylla alla etableringskriterier. Trafikverket har även sär-
skilda regler när det gäller utlämning av exempelvis körkort. Möjligheterna finns också via 
lantbrevbärarna som kan lämna ut paket till boende på landsbygden. 
I Jönköpings län finns 223 paketombud för Postnord, DB Schenker, DHL, Bussgods och 
UPS. (Bring saknas i statistiken)17

Företagande, köptrohet och kontakt 
med myndigheter
Vid samtal och träffar för kommersiell service med lanthandlare, kommunala företrädare 
och andra aktörer så har tre områden identifierats som väsentliga delar för ett framgångs-
rikt företagande. Lanthandlarens förmåga att driva verksamheten är fundamental men är in-
te enbart kopplat till den ekonomiska aspekten för verksamheten utan även till frågor om 
bemötande och kontakter med samhället. Kedjetillhörighet kan ha stor påverkan på verk-
samheten och behöver vara anpassat efter handlarens specifika behov för att inte få för 
höga avgifter och kunna dra nytta av olika profileringar. De vanligaste bland lanthandlarna i 
Jönköpings län är ICA, Axfood, Coop, Menigo och Bergendahls. 

För att verksamheten ska vara lönsam behövs köptrohet och lokal samverkan för att ha ett 
tillräckligt kundunderlag för butiken. Köptrohet kan ha olika innebörd men en definition är 
”kunds trohet till att handla i en viss butik eller att köpa varor av ett visst märke”18. Ökad 
medvetenhet bland ortsbefolkningen om hur lanthandel påverkar annan service på orten 
och att även utvecklingen för huspriser kan öka köptroheten. Detta finns det exempel på 
från en butik i länet där omsättningen ökade med 10 procent månaden efter att information 
gått ut från samhällsföreningen om hur värdefull butiken är för bygden. I en undersökning 
gjord av Hela Sverige Ska Leva bland 273 lanthandlare i Sverige listades köptrohet som den 
största utmaningen där 81 procent svarade att det är en stor eller mycket stor utmaning. De 
andra utmaningarna som handlarna listat som störst i undersökningen är kundunderlag och 
konkurrens från andra butiker19. 

Kontakter med kommun och andra myndigheter kan upplevas som krångliga och kan hind-
ra idéutveckling och entreprenörskap. En del som kommer vara viktig för fortsatt utveck-
ling är ett förenklat upphandlingsförfarande där mindre butiker kan få delar av de kommu-
nala avtalen. En viktig del är ett aktivt informationsarbete från kommuner där det exempel-
vis är en möjlighet att skicka informationsblad om saker att tänka på innan ett 
tillsynsbesök20.     

17 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249

18 https://www.dokumera.se/ordlista/k%C3%B6ptrohet.html 
19 Hela Sverige Ska Leva, Den svenska lanthandeln – om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en 
förening, rapport 2013 
20 Tillväxtverket, Rapport från lantbrukare till butiksägare – förenkla för kombinatörer på landsbygden, 

https://www.dokumera.se/ordlista/k%C3%B6ptrohet.html
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Företagande

Samverkan / 
köptrohet

Tre väsentliga de-
lar för lönsam 

och fungerande 
verksamhet för 

lanthandlare

Kontakter med 
kommun &  myn-

digheter

För en hållbar utveckling behöver samhället ses som helhet där offentlig och kommersiell 
service samverkar för att skapa utveckling. Det lokala engagemanget är väsentligt och på-
verkas av motgångar, exempelvis påverkar en nedlagd skola lokalsamhället21. Det samma 
gäller det motsatta där samhällsföreningar fått stort engagemang genom att lyckas genom-
föra en insats och därefter fortsatt vidare till nya mål. 

Insatser för bibehållen och god service som är långsiktiga och skapar förutsättningar för 
kommande generationer har även förutsättningar att skapa engagemang och effekter på 
kort sikt. 

21 Skolnedläggning på landsbygden, Magdalena Cedering, Uppsala universitet, s 104. 
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Avgränsningar
För att göra effektiva prioriteringar för tidigare Länsstyrelsens insatser och nu Region Jön-
köpings läns vid hantering av stöd till kommersiell service så har avgränsningar tagits fram 
med riktlinjer, prioriterade områden och stödnivå. Riktlinjerna är baserade på förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service och är ett stöd i prioriteringen av ansökningar 
som kommer in. Undantag från riktlinjer kan göras vid särskilda skäl. 

Riktlinjer för prioritering av ansökningar om stödinsatser:
 Sista/enda butiken eller drivmedelsansläggningen på orten.
 Stärker förutsättningarna för lönsamhet och ekonomisk bärkraft.
 Bidrar till att bibehålla eller öka sysselsättningen.
 Avståndet till närmaste butik ca 1 mil för invånarna i länet.
 Avstånd till närmaste drivmedelsanläggning ca 2 mil för invånare i länet.
 Tydligt lokalt behov, samråd med exempelvis samhällsförening och kommun.  
 Skall främja tillgänglighet för nysvenskar, personer med funktionsnedsättningar och äld-

re samt bidra till ökad mångfald och jämställdhet.  

Prioriterade områden för stödinsatser: 
 Innovativa lösningar inom exempelvis produkt-, logistik- eller tjänstesektorn. 
 Konkurrenskraft genom utökat serviceutbud
 Energisatsningar för minskad energiförbrukning.  

Stödnivå för ansökningar inom kommersiell service: 
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för investeringsbidrag. 
 50 procent i investeringsbidrag
 Möjlighet till 85 procent i investeringsbidrag i enlighet med förordningen.
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för servicebidrag i enlighet med 

förordningen. 
 Minst 20 000 kr i investeringsvolym för att ansökan ska hanteras. 
 Servicebidrag för verksamheter vid extraordinära behov (ex sjukdom) som ska motive-

ras tydligt av den sökande. 
 Det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen fördelas enligt 

bestämmelser i regeringsuppdrag (N2015/08916/HL). En butik kan få max 300 000 
per år. En butik som ska kunna få detta bidrag ska ha en nettoomsättning på högst 11 
miljoner för dagligvaror, ha öppet året runt och ligga mer än 10 km från en annan butik. 



Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

20

Den regionala processen
Den regionala processen är viktig för att löpande kunna följa utvecklingen och de föränd-
ringar som kommer under programåren. I figuren nedan framgår de olika delarna för ett 
aktivt arbete med kommersiell service kopplat till andra aktiviteter för regional tillväxt. 
Grundläggande är att Regionen och delvis Länsstyrelsen tar en aktiv roll att sprida kunska-
pen om programmet, vilka insatsmöjligheter som finns och kommunicerar detta till andra 
aktörer. Dialogen och samspelet skapas genom att strategiskt använda befintliga mötesplat-
ser och samtidigt finna de forum som saknas och samla de aktörer som kan tillföra och få 
ut mest av träffarna.

Den regionala processen för programmets genomförande och resultat.

Källa: Tillväxtverket

En viktig del i hur den regionala processen kommer att lyckas är aktivt deltagande i olika 
mötesplatser och engagerad dialog mellan aktörerna i länet. Detta är nödvändigt mellan 
myndigheterna som förvaltar olika program och verksamheter samt med ideell- och privat 
sektor. Exempel på dessa träffar är de kommunala handlarträffarna som genomförts i tidi-
gare programperiod. En del som kan utvecklas ytterligare är samspelet mellan myndigheter 
där den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt dokument för en gemensam 
målbild. 
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Omvärldsbevakning är nödvändigt för att programmets insatser ska vara aktuella och ge 
tydlig effekt. Här är inspel från nationella aktörer som Tillväxtverket och Post- och telesty-
relsen väsentliga, men också inspel från partnerskapet för serviceprogrammet och fram-
förallt de möten och intryck som kommer från befolkning och företagare i länet. 
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Koppling till övriga program för regional 
tillväxt
Samverkan med andra program är en förutsättning för effektiva insatser inom regional till-
växt. Genom dialog i partnerskap, vid prioriteringar och andra möten mellan organisationer 
så kommer utvecklingen stärkas genom en gemensam målbild. Nedan finns beskrivningar 
av de program som kommer att ha betydelse för verksamheterna för regional tillväxt inom 
det regionala serviceprogrammet.  

Regional utvecklingsstrategi 
I juni 2013 tog Regionstyrelsen beslut att fastställa den Regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). RUS är en övergripande strategi som ska verka som ett paraply och vara vägledande 
för andra regionala insatser och satsningar från EU, staten och regionen. Strategin beskri-
ver de två målområdena näringsliv och livsmiljö. I en god livsmiljö beskrivs boende, ser-
vicefunktioner, kultur, mötesplatser, goda kommunikationer samt mångfald av människor 
och uttrycksmöjligheter. 

Den Regionala utvecklingsstrategin för region Jönköping 2025 beskriver fyra delstrategier 
som de mest betydelsefulla för regionens utveckling. Dessa är: 
1. En internationellt ledande industriregion 
2. Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag
3. Ett inkluderande samhälle 
4. En global livsmiljö

Inriktningen och beskrivningarna från RUS påverkar utformningen av det Regional service-
programmet där insatser för god service i hela länet faller in under målområdena näringsliv 
och livsmiljö. RUS tar upp resultatet från OECD:s rapport för Småland och Blekinge som 
poängterar att det finns en otydlig ansvars- och resursfördelning mellan offentliga organisa-
tioner som verkar inom regionala utvecklingspolitiken. Väl avgränsade verksamhetsområ-
den och dialog mellan regionala aktörer är viktigt. Här är serviceprogrammet en tydliggö-
rande faktor som kan främja kommunöverskridande samarbeten genom exempelvis läns-
träffar för service på landsbygden. 
Nu pågår en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin och detta görs av regional ut-
veckling inom Region Jönköpings län. Den nya RUS:en ska antas av regionfullmäktige vå-
ren 2019. Tonvikten på god service i hela länet kommer att kvarstå.    

Regional transportplan
Den 28 augusti 2018 fastställde Regionfullmäktige en transportplan för Jönköpings län som 
ska gälla fram till 2029. Det strategiska läget för regionen gör att transportsystemet är av 
stor betydelse. Att möjliggöra för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta resor 
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och transporter är viktig för en hållbar framtid. Utgiftsramen på 1 378 miljoner kronor 
kommer att under perioden investeras i prioriterade satsningar på: 

 Järnvägar – en utvecklad tågtrafik
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik

Under perioden har utgiftsramen därför bland annat budgeterats med 520 mkr för utveck-
ling av järnvägarna, 120 mkr för investering i kollektivtrafik och 240 mkr för utveckling av 
gång- och cykelvägar, investeringar för enskilda vägar är budgeterad med 25 mkr.

Både på regional och lokal nivå är tillgänglighet en viktig faktor för tillväxt och utveckling. 
Transportsystemet skapar tillgänglighet genom att överbrygga de geografiska avstånden det 
gör att människor och företag kommer närmare varandra och matchning på arbetsmarkna-
den ökar.

Jönköpings län har en gott utbud av kollektivtrafik. Placeringen av busshållplatser har dock 
betydelse för mindre orter. Det finns exempelvis en handlare som märkte skillnad i buti-
kens omsättning när en hållplats flyttades längre bort från butiken.

Bilden visar vägtyper för Jönköpings län och årsdygnstrafiken (ÅDT) på vanliga vägar, 
2014.
Källa: Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
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Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras 
på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kol-
lektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlings-
mönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtra-
fikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala tra-
fikförsörjningsprogrammet.
Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den regionala kollektivtra-
fiken. Utvärdering och förnyelse av programmet gjordes 2016.
Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och 
från orter inom länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till ar-
bete, studier, offentlig och privat service samt fritid. 
För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier:
 Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för utökade arbets-

marknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att transportsystemens miljömässiga 
hållbarhet utvecklas.

 Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel landsbygdsbefolkning en 
förhållandevis samlad struktur vilket möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala 
stråk som beskrivits ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för flertalet invå-
nare.

 En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till dessa stråk är en 
förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik.

 Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i kollektivtrafikens infrastruktur. 
Länets kommuner, Region Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i pro-
grammet beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas agerande. 

 Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning, målsättningen att utveckla 
de trafikstarka stråken ligger fast med inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för 
flest”. Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur ger 
en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt.
Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en målsättning på turutbud 
beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1 som betecknas storregionala stråk via nivå 2 
regionala stråk och nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik. 

Smålands skogar får värden att växa - Regional 
skogsstrategi för Småland
I den regionala skogsstrategin som antogs i slutet av 2017 skrivs om skogens produktions-
värden, naturvärden, kulturmiljövärden och om skogen som möjlighet till rekreation men 
också om vilken viktig roll skogen har i omställningen till en biobaserad ekonomi och för 
att minska klimatpåverkan. I strategin finns handlingsplaner för att öka attraktiviteten kring 
den småländska skogen och stärka kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsin-
dustri, för att öka förädlingsgraden och innovationsgraden samt att öka produktionen och 
variationen för att nyttja en större del av skogens potential. Dessutom tas frågan om att 
stärka det lönsamma företagandet på skogsgården upp. Flera av dessa områden påverkar 
människors möjlighet att bo kvar på den mindre orten.
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Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
2030
Länets livsmedelsstrategi antogs av regionstyrelsen i juni 2018. Strategin har den nationella 
livsmedsstrategin som utgångspunkt. Insatserna i strategin ska leda till att länet får en ökad 
hållbar livsmedelsproduktion, en ökad kompetens inom livsmedelsbranschens alla led, hög-
re sysselsättning inom livsmedelsbranscherna och högre förädlingsgrad av länets egna råva-
ror. 
Med kopplingarna till primärproduktion av livsmedel i länet och länets över 3500 lant-
bruksföretag, en besöksnäring som efterfrågar regionala matvaror och möjligheten att 
handla det närproducerade i den lokala butiken är även detta ett område som påverkar 
människor möjlighet att bo kvar på eller flytta till landsbygden.

Bredbandsstrategi
I den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” 
formuleras en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och 
stabila mobila tjänster av god kvalitet. Regeringen har visionen om ett helt uppkopplat Sve-
rige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och 
innovativ produktion. Arbetet pågår nu med en regional bredbandsstrategi och där betonas 
vikten av att hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband. Det innebär tillgång till snabbt 
bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte 
upplever begränsningar utifrån de tjänster som de efterfrågar och att detta ska vara genom-
fört till 2025.

Digitaliseringsstrategi
I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitalise-
ringsstrategi” presenterar regeringen hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrens-
kraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi-
sionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är  att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Arbete pågår nu med att ta fram en regional digitaliseringsstrategi där fem delmål har satts 
upp – digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infra-
struktur. Dessa delmål är desamma som i den nationella digitaliseringsstrategin.
Målet Digital infrastruktur handlar om att alla i Jönköpings län ska ha tillgång till infrastruk-
tur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Regional digital agenda
Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög it-användning, vilket gynnar en hållbar 
regional utveckling. Det övergripande målet i den regionala digitala agendan är att regionen 
ska ha en gemensam agenda med samsyn kring prioriteringar för digitaliseringen. Den regi-
onala digitala agendan har utformats i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Agendan bygger på fem insatsområden som var och en bidrar till digitaliseringen. Insats-
området Digital infrastruktur fokuserar på att alla ska ha tillgång till bredband med hög över-
föringshastighet i hela regionen.
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Den regionala digitala agendan kommer på sikt att ersättas av dels den regionala digitalise-
ringsstrategin och dels av en regional handlingsplan för digitaliseringen. Denna handlings-
plan kommer att utgå främst från den regionala digitaliseringsstrategin och den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som är ett verktyg för att nå målen för 
landsbygdspolitiken. Grunden för programmet finns i fördraget för EU:s funktionssätt och 
regleras av EU-lagstiftning. Programmet finanserias med ungefär hälften från EU och den 
andra hälften av nationella pengar. Varje län har under programperioden 2014-2020 en re-
gional handlingsplan som strategiskt underlag. I den regionala handlingsplanen för Lands-
bygdsprogrammet i Jönköpings län framgår vilka områden och insatser som prioriteras. 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har en budget på totalt ca 36 miljarder, varav ca 75 pro-
cent går till miljöersättningar. 

Lokalt ledd utveckling
Inom Landsbygdsprogrammet genomförs även lokala insatser för utveckling genom så kallade 
leaderområden. Lokalt ledd utveckling är en metod som bygger på att landsbygdsutveckling är 
mest effektiv om den genomförs av de som bor och verkar i ett område. Varje leaderområde 
har en utvecklingsstrategi som verkar för att boende och verksamma inom området ska kunna 
söka stöd för att förverkliga sina idéer. Varje leaderområde leds av lokala partnerskap så kallade 
LAG.  I LAG sitter personer från företag, föreningar och offentlig sektor i syfte att samverka 
och skapa synergieffekter genom att olika projekt och aktörer förstärker varandra och möter de 
behov som finns i varje specifikt leaderområde.  I Jönköpings län finns fem godkända leader-
områden. Leader östra Skaraborg, Leader Vättern, Leader Västra Småland, Astrid Lindgrens 
Hembygd och Leader Linné. Dessutom finns området Sommenbygd-Vätterstrand  som arbetar 
med leadermetoden men med huvudsakligen kommunalt stöd.

Nationell strategi för den regionala tillväxtpoliti-
ken
Sveriges prioriteringar och strategiska inriktning för tillväxtarbete är beskrivna i en nationell 
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Syftet med strategin är 
att från regeringen visa på prioriterade områden, utmaningar och de processer som utveck-
lar genomförandet av tillväxtpolitiken.  

Övriga insatser
 Landsbygdshandeln i bygden, service och samverkan - är ett projekt som drevs av 

Landsbygdsmentorerna och finanserias genom landsbygdsprogrammet, regionala till-
växtmedel och kommunal medfinansiering. Insatser i projektet innefattade utbildning 
och informationsinsatser till de 39 lanthandlarna i länet. Projektet pågick till hösten 
2014. 
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 Projektet Coachning för landsbygdsbutiker av Landsbygdsmentorerna påbörjades 2015 
och pågår 2016-2019 och finansieras av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen till-
sammans.
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Partnerskap 
Partnerskapet för serviceprogrammet kommer att innehålla en mindre grupp av företrädare 
för kommuner och andra organisationer i länet. 
De medlemmar som ingår i gruppen ska representeras med så bred geografisk spridning 
som möjligt i länet och tillsättas med ambitionen att ha en jämn fördelning av kvinnor och 
män. Svar på frågor om genomförare och resurser för olika insatser kommer diskuteras där. 
Gruppen kommer också att diskutera landsbygdsfrågor övergripande.
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Hållbar utveckling
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 va-
ra ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agen-
da 2030 ska nås.

Hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för programarbetet och innefattar de tre dimen-
sionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den sociala delen innehåller jäm-
ställdhet, mångfald och integration. Utvecklingen för hållbar miljö samt energi-, och klimat-
frågor kommer att påverka landsbygden på olika sätt och omfattande förändringar kommer 
troligtvis att ske på området under programmets sju år. Ekonomisk hållbar tillväxt är viktigt 
och det finns goda exempel på ekonomiska föreningar som driver lönsamma verksamheter 
för att upprätthålla servicenivån och företagare på mindre orter som samarbetar och tänker 
mer lokalekonomi med ekonomiska flöden som stannar längre på orten. Det är när de tre 
dimensionerna gemensamt samverkar som utvecklingen kan räknas som långsiktig och håll-
bar.  

I den kommission som 1987 leddes av Gro Harlem Brundtland definierades hållbar utveck-
ling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande ge-
nerationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"22. 

22 http://www.regeringen.se
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Prioriterade områden 
Med utgångspunkt i analysen ska de regionala serviceprogrammen innehålla en beskrivning av 
vilka områden som kommer att prioriteras samt vilka mål som formulerats inom respektive 
område. 

Inom ramen för Regionala serviceprogram 2014–2020 ska ett arbete bedrivas som fortsätt-
ningsvis bidrar till att:
 befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras.
 nya typer av mötesplatser växer fram.
 främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service i 

gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag.
 tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling.

Identifiering och planering av programmens konkreta insatser ska göras en gång per år för 
det närmast kommande året. Resultatet från analysen avgränsas till 3 huvudområden tillväxt, 
tillgänglighet och samverkan. Årliga handlingsplaner kommer att tas fram för servicefrågorna 
i länet i samverkan med partnerskapet. Återrapporteringen ska ske till Tillväxtverket årligen. 

Innehållet i handlingsplanerna kommer att vara utifrån de prioriterade områdena tillväxt, 
tillgänglighet och samverkan. I varje handlingsplan kommer det att framgå mål, aktör för 
insatsen, finansering och uppdelning på insatsmål, resultatmål och effektmål. 

Tillväxt
Inom tillväxtområdet samlas de insatser som är till för att stärka och utveckla befintliga 
verksamheter för en servicenivå som utvecklas, ökar attraktiviteten och är lönsam och håll-
bar för företagen. Mål för området med exempel på insatser är:
Aktivitet Insatsmål Resultatmål Effektmål

Operativt arbete genom 
coachningsmodellen 
Landsbygdsmentorerna

Ett projekt bedrivs i länet Samtliga lanthandlare 
som erbjuds stöd ska ta 
del av utbildningarna

Ökad lönsamhet och 
kunskap i butikerna

Träff för samtliga 
lanthandlare

En årlig träff genomförs 
med inbjudan från 
Region Jönköpings län

Minst hälften av 
inbjudna deltar.

Nya kontakter och
 information som 
ökar lönsamheten. 

Tillgänglighet
Insatsområdet tillgänglighet syftar till att öka och bevara tillgängligheten till dagligvaruhandel 
och drivmedel. Det övergripande målet är att länet ska ha bättre tillgänglighet vid programmet 
slut än vid dess början. 



Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

31

Samverkan
Avgörande för en god utveckling av servicenivån i länet är att regionala, kommunala och lokala 
aktörer samverkar. För att aktiviteter och insatser ska upplevas som meningsfulla av alla inblan-
dade parter är det viktigt med en gemensam målbild och att insatser kan samordnas.
Mål för området och exempel på insatser är: 

Aktivitet Insatsmål Resultatmål Effektmål

Regionala träffar för lands-
bygdsutvecklare och kom-
munala företrädare som ar-
betar med kommersiell ser-
vice

Minst en årlig regional träff med 
tema service och landsbygdsut-
veckling

Minst hälften av inbjudna 
deltar vid träffarna

Bättre nätverk och 
förbättrad kommunal 
verksamhet kopplat 
till frågor som rör ser-
vice
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Uppföljning/utvärdering
Det regionala serviceprogrammet ska utformas för att säkerställa en kontinuerlig uppfölj-
ning av arbetet med kommersiell service. Spridningen av erfarenheter och goda idéer kom-
mer att ge effekt genom kommunala träffar och länsträffar Programmets officiella start var 
den 1 april 2014 och för den reviderade versionen 1 januari 2019

Varje år ska genomförda insatser och uppnådda resultat redovisas till Tillväxtverket som 
har i uppdrag att sammanställa och redovisa hur länen genomför sina respektive regionala 
serviceprogram till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisningar avseende hur 
genomförandet fortskrider ska årligen redovisas till Tillväxtverket enligt följande plan:
 Redovisning lämnas den 31 januari som avser föregående år. 

Innehållet i uppföljningen kommer bygga på handlingsplanen där insatsmål, resultatmål 
samt effektmål ingår. Omvärldsanalys ingår som en del i uppföljningen och innebär att in-
formationen från omvärldsbevakningen processas och blir till underlag för kommande be-
slut samt inriktning.     
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Regionledningskontoret
 

     

Synpunkter på det Regionala 
serviceprogrammet 

Habo kommun: Inga synpunkter

Aneby kommun: Inget att erinra men förtydliga vilka områden som är 
Leaderområden

Tranås kommun: Inget att erinra mot förslaget men förslag till kommande 
revideringar att se över potential för att utveckla nya servicepunkter med koppling 
till kommunernas översiktsplaner.

Gislaveds kommun: Förtydliga statistiken kring tätort och landsbygd, 
förtydligande kring antalet butiker, viktigt med bra kommunikationer och ett väl 
utbyggt vägnät, kontanthantering på mindre orter behövs p.g.a. turister och dålig 
internetuppkoppling. Koppling till Regional transportplan och bredbandsstrategi 
viktig.
Tydliga riktlinjer och insatser saknas. Positivt med partnerskap men bör innehålla 
företrädare från alla kommuner. Tiden efter 2020, digitala obemannade 
servicenoder och fossilfria drivmedel på landsbygden viktigt.

Värnamo kommun: Kollektivtrafik och närtrafik är av stor vikt. 
Trafikförsörjningsplanen bör finnas med. Digitalt perspektiv, obemannade 
drivmedelsstationer, digital lanthandel och minskad kontanthantering är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. Digitala servicenoder kan behöva utvecklas.

Sävsjö kommun: Saknar konkreta insatser för tillgänglighet. Kollektivtrafik och 
närtrafik är viktiga i detta sammanhang. Det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet bör finnas med och även Regional digital agenda. 
Tillgången till digitala betaltjänster viktig.

Nässjö kommun: Trafikförsörjningsprogrammet bör finnas med och närtrafiken, 
dessutom den regionala digitala agendan. Biblioteksplanen och koppling digital 
delaktighet. Saknar utvärdering av tidigare period och hur prioriteringarna 
fungerat. Agenda 2030 bör finnas med istället för Bruntlandkommissionen. 
Förtydliga bättre tillgänglighet. Positivt med träffar för landsbygdsutvecklare. 
Gärna mer samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer.
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Vaggeryds kommun: Trafikförsörjningsprogrammet och Regionala digitala 
agendan bör finnas med. Kollektivtrafik och närtrafik är av stor vikt. Agenda 2030 
bör finnas med. Sammanställning och utvärdering över fördelat stöd saknas 
mellan prioriterade områden och geografiskt spridning.

Jönköpings kommun: Koppling till livsmedelsbranschen kan förtydligas tex med 
att landsbygdens butiker kan fungera som noder för lokalproducerat. 
Förnyelsebara drivmedel och laddningsmöjligheter är viktiga för landsbygden. 
Snabbt bredband och smarta betallösningar men också att upprätthålla 
kontanthanteringen är viktigt. Förtydliga Leaderområden.

Mullsjö kommun: Påpekande om att bredbandsutbyggnaden (fiber) på 
landsbygden går för långsamt, speciellt är turistsektorn på landsbygden beroende 
av detta. Vill också ha fram mer kring livsmedelsfrågan med tanke på 
livsmedelsstrategin, behov av ökad självförsörjningsgrad bl.a.

Gnosjö kommun: Inget att erinra.

Eksjö kommun och Vetlanda kommun har inte lämnat yttranden.

Landsbygdsmentorerna, ekonomisk förening: Åtgärder för att förbättra butikernas 
standard har gjorts, även förbättring av tillgängligheten, bättre kylutrustningar 
(miljövänligare köldmedium och energisnålare). Några butiker har gjort stora 
förändringar och förbättrat sin lönsamhet under 2018.
 Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
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§25 Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporten redovisar 
resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder där behov 
finns.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-01-09.
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för 
2018. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder 
där behov finns.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.

För 2018 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med 
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla 
för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för 
nämnden lades till. Kontrollplanen för 2018 omfattade sex kontrollmoment, dessa 
har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören. 

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 
förslag till åtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-01-09.
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport.
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Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström      

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 
att: 

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 
verksamhetsmål och ekonomiska ramar 

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 
arbetet bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Kontrollmoment 2018
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 
kontrollplanen för 2018.  Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport 
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits 
regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna 
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2018 års 
kontrollplan.

Kontrollmoment 2018 Syfte/frågeställning
1. Inventering av maskiner och inventarier 
- Följsamhet till lagar, policy, riktlinjer 
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning

Kontrollera om de poster som finns 
upptagna i balansräkningen också finns i 
verkligheten.

2. Användning av mobil- och 
bredbandsabonnemang
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner  
- Skydd mot förluster

Kontrollera om de abonnemang som finns 
på olika ställen i organisationen används. 
Finns det oanvända abonnemang och 
därmed onödiga kostnader?

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter 
(individuella delen)
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner  
- Skydd mot förluster

Kontrollera om beräkningar och 
inbetalningar görs på ett korrekt sätt.

4. Bidragsgivning
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Finns det följsamhet till policys och 
regelverk? Finns det tillräcklig kontroll av 
utbetalningar?

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Används systemet såsom det är avsett? 
Leder inrapporterade uppgifter till 
åtgärder?

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda 
kontrollmoment

Vilka åtgärder har genomförts som följd av 
de kontrollmoment som genomfördes 
under 2017?

1. Inventering av maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier utgör en relativt stor post i balansräkningen. Det är 
viktigt att tillgångarnas värde redovisas korrekt och att bokfört innehav finns i 
verkligheten och inte bara i den ekonomiska redovisningen.

Det bokförda värdet för maskiner och inventarier uppgår till cirka 800 mnkr och 
antalet poster i anläggningsredovisningen till drygt 9 000. Årligen utrangeras 
(avvecklas) maskiner och inventarier för ungefär 80 mnkr.

Kontrollmomentet visade att de olika verksamhetsområdena använder sig av lite 
olika typer av dokumentation och att det på något håll inte görs årliga 
inventeringar enligt gällande anvisningar.

Stickprov bekräftade att så gott som samtliga bokförda anläggningstillgångar 
fanns i verkligheten och att de också används aktivt i de olika verksamheterna.

Utrangeringar (borttagning av anläggningstillgångar) görs inom de olika 
verksamhetsområdena oftast bokföringsmässigt i samband med den årliga 
inventeringen. Denna typ av ”rättelser” skapar visserligen korrekta värden (något i 
efterhand) i den ekonomiska redovisningen, men kan knappast anses som 
tillräckligt ur kontrollsynpunkt. Det upplägg som används anger inte orsak till 
utrangering och inte avvecklingssätt (skotning, försäljning, skänkes etc) och inte 
heller vem som godkänt eller beslutat att en anläggningstillgång tas bort. Det 
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saknas således uppgifter som säkrar att inte maskiner och inventarier försvinner 
på ett icke kontrollerat sätt (slarv, stöld etc).

Åtgärder
Förtydliga anvisningar, inventeringskrav m m för redovisningsansvariga.
Överväg om det finns anledning att skapa likhet i 
bokslutsdokumentationen.
Överväg värdet av utbildning/genomgång i framtagandet av rapporter som 
verifierar bokförda värden.
Skapa en rutin för utrangeringar och fastställ hur dessa ska beslutas och 
dokumenteras.

Åtgärderna kan hänföras ekonomidirektörens ansvarsområde.

2. Användning av mobil- och bredbandsabonnemang
I en omfattande och decentraliserad organisation är det viktigt att det finns bra 
rutiner för anskaffning och avveckling av abonnemang så att inte kostnaderna blir 
onödigt höga. När kontrollmomentet genomfördes (april 2018) fanns det inom 
organisationen 1 650 stycken mobilabonnemang och 950 stycken 
bredbandsabonnemang. Utrustning i form av telefoner och datorer/surfplattor 
köps separat.

Kontrollmomentet visade genom stickprov att flertalet abonnemang för 
mobiltelefon har surftillägg för en låg kostnad, men att även vissa abonnemang 
utan surftillägg används för surf, vilket då blir onödigt dyrt. Merkostnaden för 
”surfande på löpande räkning” kan skattas till 100 000 kronor per år. Det 
framkom även att man i vissa fall har valt en onödigt hög surf-nivå på 
abonnemangen, vilket medför onödiga kostnader i de fall man inte har behov av 
den alltför väl tilltagna nivån.

Stickprovet visade också att ungefär vartannat bredbandsabonnemang inte 
används. Svårigheter att förstå fakturor och att överblicka användningen kan 
tillsammans med den utökade tillgången till wifi i många lokaler vara förklaringar 
till de många oanvända abonnemangen. Kostnaden för oanvända 
bredbandsabonnemang kan skattas till 500 000 kronor i årlig kostnad.

Avsaknad av namn på fakturor och otydliga överlåtelser av abonnemang har 
sannolikt också medfört att vissa abonnemang bara ”rullat på” trots att det finns 
attester på samtliga fakturor.

Åtgärder
Uppdrag till IT-centrum att göra en aktiv genomgång av alla mobila 
bredbandsabonnemang för att ta bort onödiga abonnemang.
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Undersöka möjligheten till spärr mot surfanvändning i 
mobiltelefonabonnemang som inte har surf-tillägget.
På basis av statistik m m göra bedömningar av användandet så att alla 
anställda som har mobiltelefonabonnemang har rätt form av abonnemang 
så att man inte betalar för större kapacitet än man behöver.
”Uppstädning” av befintliga abonnemangsuppgifter så att fakturorna blir 
tydligare och mera korrekta.
Information till IT-kontaktpersonerna om vikten av att avsluta eller ändra 
abonnemang när personer slutar sin anställning.

Åtgärderna kan hänföras till IT-direktörens ansvarsområde.

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter (individuella delen)
Inom Region Jönköpings län är personalkostnaden den största kostnadsposten och 
av denna utgör arbetsgivaragifter och pensionsinbetalningar cirka 1 500 mnkr per 
år. 

Via Skatteverkets anvisningar och via avtalen för pensioner finns det tydliga 
regelverk för hur arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter ska beräknas och 
inbetalas. Framtagandet av uppgifter för regionens anställda baseras på att de 
olika lönearterna (semestertillägg, sjukavdrag, föräldraledighet, bilförmån etc) är 
korrekt uppmärkta i lönesystemet Heroma. Eftersom det finns nästan 1 000 olika 
lönearter som används för olika syften i lönesystemet, är det avgörande för 
arbetsgivaravgifter och pensionsinbetalningar att kodsättningen i Heroma är 
samstämd med gällande regelverk och att det finns kompetens att hantera 
förändringar som påverkar avgifterna.

Kontrollmomentet visade att rutinerna och upplägget inom Region Jönköpings län 
är stabila och väl genomtänkta. Vid genomförandet av kontrollmomentet gjordes 
bedömningen att HR-funktionen fått ytterligare insikt i vikten av att säkra upp 
kunskapen om komplexiteten i kodsättning och dokumentation kring detta. Några 
ytterligare åtgärder har därför inte bedömts som nödvändiga.

4. Bidragsgivning
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom en rad områden. Bidragsgivningen ska 
stödja och stimulera ideell verksamhet inom det civila samhället. Eftersom vissa 
delar av bidragsgivningen nyligen granskats av regionrevisionen avgränsades 
kontrollmomentet till att omfatta endast bidrag som avser folkhälsa och 
funktionshinder. Sammanlagt uppgår det årliga budgetanslaget till drygt 20 mnkr 
och 70 stycken föreningar/organisationer fick bidrag 2018. I stort sett samma 
föreningar får bidrag år efter år.

Tydlig information om bidragen finns på webbplatsen ”Utveckling.rjl.se”. 
Rutinerna för ansökan och beslut bedöms som stabila, även om det funnits en del 
svårigheter med den samlade överblicken via ärendehanteringssystemet 
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Evolution. Ansökningsförfarandet hanteras manuellt och beslut fattas av nämnden 
för folkhälsa och sjukvård. Eftersom det bland nämndens ledamöter kan finnas 
kopplingar till de bidragssökande föreningarna bör man vara uppmärksam på 
frågan om jäv.

Kontrollmomentet visade att vissa förbättringar i formuleringarna kring beslut och 
i sammanställningar kan göras. I något fall kan man ifrågasätta om storleken på 
bidraget stämmer med regelverket.

Attester vid utbetalningar sker enligt regionens regelverk (två personer) och 
följsamheten mot budget är mycket god.

Återrapportering från bidragsmottagarna sker vid ansökan om bidrag för nytt år. 
Detta leder till att ingen återrapportering görs om en organisation upphör med sin 
verksamhet eller om organisationen blir vilande.

Vissa organisationer som söker bidrag är små ideella föreningar som inte alltid har 
ett professionellt administrativt stöd. Det förekommer därför bidragsansökningar 
med vissa mindre formaliabrister. Den kunskap om föreningarnas verksamhet som 
regionens handläggare skaffat sig blir i dessa fall ett värdefullt komplement till 
formalia.

Nedanstående åtgärder bör övervägas:

Åtgärder
Annonsering och/eller andra informationskanaler som komplement till 
webbplatsen för att nå ut till organisationer som inte vanligtvis söker 
bidrag.
Värdering av digital lösning för bidragsansökningar.
Uppmärksamhet på frågan om jäv.
Kvalitetssäkring av formuleringar och summeringar i beslutsunderlag.
Tydliggörande av mindre avsteg från regelverket i bidraget till 
Funktionsrätt (f d HSO).
Krav på återrapportering även för organisationer som inte söker nytt 
bidrag.

Åtgärderna kan hänföras till hälso- och sjukvårdsdirektörens ansvarsområde.

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
Inom Region Jönköpings län används IT-stödet Synergi för att rapportera 
avvikelser. På intranätet finns information om hur detta arbete går till och hur 
ansvarsfördelning och roller är utformade. På varje enhet/klinik finns en 
ärendesamordnare som håller ihop arbetet.

Följande värden finns för de år där det gjorts särskilda uppföljningar av arbetet:
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Antal 
registrerade 
avvikelser

Antal 
åtgärdade 
avvikelser

Andel 
åtgärdade

Medeltal för 
ärendehan-
teringstid

Registrerade 
avvikelser 
per 
årsarbetare

2011 10 180 9 428 92,6% 85 1,1
2013  8 901 7 837 88,0% 67 0,9
2017 9 092 9 057 99,6% 74 0,9

Kontrollmomentet som till stor del baseras på enkäter till chefer, 
ärendesamordnare och andra anställda kan sammanfattas enligt följande:

 Arbetet bedrivs inom ramen för en tydlig struktur där roller m m finns 
klarlagda.

 En klar majoritet av de anställda känner till arbetet med avvikelsehantering 
och anger att man uppmuntras att använda systemet.

 Antalet registrerade avvikelser i Synergi är relativt konstanta över tid.
 Avvikelser hanteras/diskuteras regelbundet på flertalet ledningsgrupper, 

arbetsplatsträffar etc.
 Flera användare har synpunkter på att Synergi som system är krångligt, 

svårhanterligt och tidskrävande att använda.
 2/3 av cheferna anger att arbetet med avvikelser genererar ”ganska stor” 

eller ”mycket stor” nytta. 1/3 upplever att arbetet genererar ”ingen” eller 
”liten” nytta.

Följande åtgärder bör övervägas:

Åtgärder
Undersöka möjliga förenklingar/förbättringar av systemet Synergi. 
Eventuella systemförändringar kan lämpligen föregås av en värdering 
över vad som är svårigheter i själva systemet och vad som kan 
överbryggas med information/utbildning.
Informationsinsats till alla enheter för att underlätta hanteringen och öka 
nyttan med arbetet. Insatsen bör innehålla tips på hur man kan organisera 
arbetet och en uppmaning om att lyfta frågan om avvikelser på 
ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.

Åtgärderna kan hänföras till utvecklingsdirektörens ansvarsområde.

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda kontrollmoment
En genomgång av de 6 kontrollmoment som genomfördes under 2017 har gjorts i 
syfte att se vilka åtgärder och vilka effekter som uppnåtts. Kontrollmomentet har 
inte belyst effekter av de egna kontrollmoment som funnits inom respektive 
verksamhetsområde och heller inte den interna kontroll som bedrivits utifrån 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning (d v s måluppfyllelse, 
följsamhet till ekonomiska ramar etc).
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I den fullständiga rapporten för detta kontrollmoment redovisas de viktigaste 
slutsatserna för respektive kontrollmoment som genomfördes under 2017 samt de 
förslag till åtgärder som fanns upptagna och även status för dessa åtgärder utifrån 
avstämningstidpunkten i december 2018. Läget kan sammanfattas enligt följande:

 För ett av kontrollmomenten har åtgärder gjorts som fullt ut motsvarar det 
som föreslagits.

 För tre av kontrollmomenten har åtgärder gjorts för vissa delar av det som 
föreslagits. Ytterligare åtgärder är i vissa fall på gång.

 För två av kontrollmomenten har åtgärder inte påbörjats.

Den sammantagna slutsatsen blir därmed att åtgärdsdelen avseende 
kontrollmomenten inte fungerar tillfredsställande.

Åtgärder
Samråd i regionens ledningsgrupp kring resultatet av uppföljningen.
Tydliga rutiner kring ansvarsfrågor, tidpunkter och former för 
återrapportering bör fastställas.

Åtgärderna kan hänföras regiondirektörens ansvarsområde.
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Verksamhetsberättelse 2018 - ANA
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner verksamhetsberättelse för 2018 avseende verksamhetsområde 
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelsen för 2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2018 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2017 
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för det verksamhetsområde som 
verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd 
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt 
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till 
regiondirektören.

Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2018 utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för 
2018. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även 
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information då många av 
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.
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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 2018 är cirka 285 miljoner kronor och under året har 

verksamheten haft cirka 250 faktiska årsarbetare. Inom regionledningskontoret och 

verksamhetsnära funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso och sjukvård 

för ett bra liv i en attraktiv region i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära 

vård har under året också innefattat arbetet med statsbidrag. Fyra work-shops har genomförts. 

Några utvecklingsområden under året är co-production med patienter, patientkontrakt, 

hälsocaféer, hälsovård för kvinnor och barn samt förlossningsvård. Tillgänglighet är ett annat 

prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare. 

Inom strategin för jämlik hälsa har handlingsplanen reviderats tillsammans med länets 

kommuner. Arbete görs inom områden som psykisk hälsa, kultur, integration och våld i nära 

relationer. 

Arbetet i samband med ny lag och överenskommelsen med länets kommuner om samverkan 

för trygg och säker in- och utskrivning har lett till god samverkan och väsentligt färre 

utskrivningsklara patienter på sjukhusen. Gemensamt arbete planeras inom strategigrupperna 

barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. Ungdomsmottagning 

online har startat under året. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Digitala vårdmöten och vårdplanering blir 

vanligare. Beslut har fattats om att satsa på att utveckla Cambio Cosmic tillsammans med 

övriga kunder. 

Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. Arbetet berör så väl hälso och sjukvård som regional 

utveckling. Inom regional utveckling har projektet jämställd regional tillväxt avslutats under 

året. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har reviderats och kommer efter remissförfarande 

att beslutas under våren 2019. Andra pågående arbeten inom regional utveckling är 

hållbarhetscheckar, digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska 

direktinvesteringar. Under året har projektet Sverigeförhandlingen avslutats och 

påverkansarbetet för nya stambanor fortsätter. Överenskommelse har gjorts med kommunerna 

i länet om biogasanvändning. 

Under sommaren delfinansierades Ung Drive i elva kommuner. 

Regional utveckling kommer att förstärkas med fler chefer och medarbetare för att ytterligare 

utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella uppdraget. 

Under året har GDPR, dataskyddsförordningen börjat gälla, vilket inneburit ett stort 

anpassnings- och utvecklingsarbete. 

Fyra ledarprogram och program för framtida chefer liksom nätverk för engagerat ledarskap 

har genomförts. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och en rekryteringsenhet har skapats. För rätt 

använd kompetens planeras bland annat ett arbete för att minska dubbeldokumentation - mer 
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tid för patienten. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10 har tagits fram och ska prövas inom flera 

enheter. 

Ökningen av bemanningsföretag har brutits. I enlighet med regionstyrelsens beslut om 

handlingsplan för oberoende av bemanningsföretag har tio ytterligare AT-läkare har anställts 

under året. 

Webbstöd har tagits fram att stödja resfria möten. 

10 % av medarbetarna har idag förmånscyklar. 

Kostnad per patient (KPP) har införts och arbete med jämförelser med andra och egen analys 

pågår i de verksamheter som fått sina resultat återkopplade. 

Läkarutbildningen, studieort Jönköping startar i januari 2019 och planering av 

tandläkarutbildning pågår. 

Mikrosystemfestivalen och Utvecklingskraft har genomförts under året med många deltagare, 

från regionen, landet och internationellt. 

Den varma sommarens samarbete i länet avseende hälso och sjukvård, vatten, lantbruk och 

räddningstjänst fungerade väl och ledde också till lärande. 

Inom regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion pågår arbete med hälsofrämjande 

arbetsplats. Ekonomin är i balans och de flesta mål nås. 

  

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-12-31 Andel 2017-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 22 % 5 56 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

4 45 % 2 22 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 33 % 2 22 % 

Antal mätetal som 
mäts 

9 100% 9 100 % 

Mål som inte uppfylls är tjänsteresor med bil och i synnerhet privatbil, vilket innebär att 

arbetet med resfria möten ska intensifieras. Sjukfrånvaron har stadigt förbättrats under året. 

Medarbetarsamtal och ekonomi har bibehållit god måluppfyllelse. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

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

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter. Fortsatt 
utvecklingen inom hälsocafé, verksamheten pågår med fler 
lärcaféer och levande bibliotek. 

I större utsträckning arbeta med modellen för 
patientberättelser vid utbildningstillfällen. 

I regionens introduktionsutbildning för sjuksköterskor har 
patientberättelser lyfts in som en naturlig del. 

I Esther arbetet används patientberättelser i stor 
utsträckning. 

Vid olika typer av utvecklingsdagar och förbättringsarbete 
medverkar i allt högre grad personer med egen erfarenhet. 

Närståendes betydelse ska förstärkas och 
erfarenheter ska inhämtas från de 
projektregioner som erhållit extramedel för 
detta ändamål 

Region Jönköpings län har deltagit i nätverk via SKL kring 
personcentrerad vård för att lära av andra. 

Närstående perspektivet är en självklar del i 
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även 
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har under 
året tagit ny fart. Systemet Astrada fortsätter att utvecklas 
som stöd i arbetet. 

Funktionshinderområdet - Jämlik 
tillgänglighet för funktionsnedsatta 

Arbete pågår enligt plan. Ingår framåt som en del i arbetet 
för social hållbarhet. 

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie 
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en 
gång i veckan. 

En ny regelbok för vårdcentralerna är framtagen för 2019, 
där det står att Region Jönköpings län uppmuntrar 
leverantörer att utöka sina öppettider som service till 
invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med 
krav på utökade öppettider. 

Ett särskilt uppdrag ges för att öka 
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00 

Vårdcentralerna uppmuntras till att arbeta med utökade 
öppettider som service till invånarna. 

Läkartillgängligheten behöver bli bättre 
utifrån patientens behov. 

Arbete pågår på olika sätt på vårdcentralerna. 
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Uppdrag/mål: 

Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s 
grundstenar för existentiell hälsa 

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för 
existentiell hälsa har under året genomförts inom den 
psykiatriska vården. Även personal har erbjudits 
gruppsamtal. Tanken är att egen bearbetning av 
livsfrågorna gör vårdpersonalen bättre rustade att också 
möta patientens behov. Under 2019 kommer seniorer att 
erbjudas deltagande i samtalsgrupper på några av länets 
vårdcentraler. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör 
mötesplatser för bearbetning av livsfrågor. 

Framtagande av länsgemensamma riktlinjer 
för andlig vård 

Länsgemensamma riktlinjer för andlig vård är framtagna 
som stödjer Sjukhuskyrkan arbete kopplat till existentiella, 
andliga och religiösa behov och med patienter, närstående 
och medarbetare som målgrupp. Från och med 2019 
kommer arbetet att utökas genom anställning av en 
sjukhusimam med Jönköpings muslimska råd som 
arbetsgivare. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

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

Det har under året pågått en omfattande 
utbildningsverksamhet. Inom området publiceras det 
återkommande artiklar i personaltidningen Pulsen. 
Etikombudsverksamhet har fortsatt med utbildning och 
kontinuerliga nätverksträffar 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra 
besked inom hälso- och sjukvård har utarbetas i enlighet 
med uppdrag från Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa 

Aktiviteter Analys 

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett 
kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Under året 2018 har flera olika aktiviteter/projekt 
införanden skett. 
- I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen 
- OnlineWebbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid 
för blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar. 
- Beställning av förbrukningsprodukter direkt via 1177 
Vårdguidens e-tjänster 
- Tobakshjälpen – ett digitalt stödprogram för 
tobaksavvänjning 
- Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och två uppgradering 
är gjorda under 2018, som medfört nya vyer i 
dokumentationsdelen, utveckling av Link mm. 
- Arbete har fortsatt med att gå över från RoS till Cosmic 
BOS. Steg 1 genomfördes i nov 2018 med att spegla upp 
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Aktiviteter Analys 

labdata i Cosmic. Planering för steg 2 fortsätter under 2019. 
- Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även i den 
nationella kundgruppen tillsammans med Cambios övriga 
kunder. 

Arbetet fortlöper under 2019 utifrån reviderad plan. 

Tillsammans med SKL vara drivande i 
utvecklingen av regelverk i samband med 
införandet av digitala tjänster detta för att 
säkerställa patientsäkerheten. 

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det 
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och 
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta arbete har 
Region Jönköping kunnat stödja med erfarenheter. 

Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation – I 
SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region Jönköping 
vara pilot. 

Planering för forskning på patientflöden vid digitala 
vårdmöten har startats. 

Arbetet fortlöper under 2019 utifrån plan. 

Uppdrag/mål: 

En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik 

hälsa och vård 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 

Fyra workshops är genomförda under året med runt 100 
personer från verksamhetsområden. Arbetet pågår 
kontinuerligt. 

Uppdrag/mål: 

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 

Rehabilitering - återgång i arbete Arbetet fortsätter under 2019 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. 

Grön rehabilitering Verksamheten i Klevarp vidareutvecklas mot att kunna 
stödja chefer inom RJL kring psykisk hälsa. 

Uppdrag/mål: 

Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och befolkningsstruktur 

Analyser har gjorts och pågår inom flera olika områden och för sepcifika områden. 

Exempelvis inom folkhälsoområdet. Arbetet fortsätter under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. Influensavaccinationen av 
riskgrupper har flera år legat högst i landet, säsongen 
2017/2018 på 61 % av alla över 65 år. Under hösten har 
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Aktiviteter Analys 

glädjande nog efterfrågan på influensavaccin varit hög från 
såväl riskgrupper som vårdpersonal. Dessvärre uppstod en 
nationell brist på influensavaccin som i viss mån har 
påverkat täckningen. Kampanjen är ännu inte avslutad, men 
vi ser redan nu att trots vaccinbristen har minst lika många 
som tidigare vaccinerat sig mot influensa detta år. 

Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning på 
hälsokontroller där kompletterande vaccination erbjuds. Vi 
kan inte, tex via vaccinationsregistret, följa den exakta 
täckningsgraden i denna grupp. 

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 
70-åringar och äldre 

Informationsmaterial till allmänhet och vårdpersonal, 
liksom en plan för det praktiska utförandet finns framtaget. 
Ett pilotprojekt omfattande 50 personer genomfördes 
under hösten. Detta föll väl ut, med välfungerande rutiner 
och en täckningsgrad på 64 %. Allt är således förberett för 
ett breddinförande, men i nuläget är inte 
finansieringsfrågan löst. Nämnden har återremitterat 
frågan för komplettering. 

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet Runt 180 personer är inskrivna i sprututbytesprogrammet, 
varav ca 100 varit aktuella under det gångna året. Utökade 
öppettider till tre eftermiddagar per vecka har varit positivt. 
Bra samarbete med beroendevården. Framöver finns planer 
på att utvärdera hepatit C-behandling via sprututbytet. 

En subventionerad TBE-vaccination för barn 
och unga utreds 

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri TBE-
vaccination har tagits fram. 

Uppdrag/mål: 

En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan 

huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar. 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är 

genomförda under året och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård utifrån Budget och 
verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag har pågått 
och fyra workshopar är genomförda under året. Fortsatt 
arbete planeras under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att 

förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018. 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är 

genomförda under året och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter även under 
2019. 

Framgångsfaktorer: 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Aktiviteter Analys 

Leda och stödja regionens satsning 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård, som startade under 2016. 

Arbetet har fortgått under hösten och en utvärdering och 
planering för fortsättningen 2019 planeras under januari 
2019. 

Uppdrag/mål: 

Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-
området. 

Flytt av jourcentralen till Ryhov genomfördes 1 november. 
Namnet på jourcentralerna har ändrats till Närakut. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under 
2019. 

Utredning ska göras av att utveckla mobila 
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam, 
som utgår från primärvården och samverkar 
med kommunal hemsjukvård 

Fördröjningar i förbättringsarbetena som ska ge underlag 
till utredningen. Nu har det kommit igång lite mer arbete 
och förhoppningen är att ha mer underlag till januari. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam fortsätter. 
Analys av kontaktytor i ett hemsjukvårdsteam centralt i 
Jönköpings kommun påbörjat för att undersöka om annat 
arbetssätt är mer effektivt. 

Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Arbete pågår med att ta fram en generell modell. Hittills har 
pilot genomförts inom hjärtsjukvård. 

Arbetet fortsätter under 2019 

Uppdrag/mål: 

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att upprättade Framtagande och utveckling av modell för patientkontrakt 
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Aktiviteter Analys 

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, 
samordnade vårdplaneringar 

pågår. I överenskommelse mellan patient och vårdgivare 
ska finnas information om fast vårdkontakt, 
överenskommen tid och sammanhållen plan. Arbetet 
fortsätter under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Rapportering gjord till sjukvårdens ledningsgrupp 

Utveckling av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser och 
gruppstöd är framtagen och sprids till primärvården, 
patientföreningar, kommuner m.fl. Rapportering gjord till 
sjukvårdens ledningsgrupp 

Budget finns avsatt för fortsatt spridningsarbetet av 
hälsocafé. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningar genomförs i den omfattning som 
behovet finns. 

Hälsoskolor Hälsoskolan som grund sprids och 513 är genomförda. 
Diabetesskola är på gång, tema kring trafiksäkerhet och 
kvinnohälsa är gjorda 

Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Fältarbetet är aktivt, och under senaste 6 månaderna 
nåddes 513 nyanlända av hälsoskola. 

Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Kommunprojekt med fokus familjehälsoutveckling startat 
och pågår även 2019. 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Palliativa gästhem utvecklas i de tre 
länsdelarna i samverkan med kommunerna. 

En utredning av den palliativa vården är genomförd. Denna 
fråga hanteras i den utredningen. 

Kontinuerlig kompetensutveckling kring 
palliativ medicin 

Arbete pågår i processgrupp palliativ vård. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av 

rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är 

genomförda under året och aktiviteter pågår. 
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Aktiviteter Analys 

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård 

Arbetet med rehab kedjan tillsammans med kommunerna 
är påbörjad och kommer fortsätta under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en process för hur halkskydden ska 
upphandlas och delas ut. 

Utdelning av broddar skedde i samband med 
influensavaccinationer. 

Uppdrag/mål: 

Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen Rapport klar och presenterad för nämnden för Folkhälsa 
och sjukvård i december 2018. 

Uppdrag/mål: 

Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och 

vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för hur arbetet med att 
utjämna skillnader i bemanning och 
vårdkvalitet ska genomföras 

Frågan kommer att hanteras i arbetet med den nya budget 
och verksamhetsplanen för 2019. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Sänka tröskeln till primärvården 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är 

genomförda under året och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 

Arbete har pågått under hösten med planering för bland 
annat ny vårdgaranti, flytt av jourcantralen, byta av namn 
till närakut. Översyn av öppettider har gjorts. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård utvärderas och planering för fortsättning pågår. 

Uppdrag/mål: 

Fortsatt satsning på primärvården 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
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utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är 

genomförda under året och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 

Arbete med förflyttning mot den nära vården påbörjades 
under 2018 och fortsätter under 2019 i Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: 

Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat 

omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda 

behov ska särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna 

Aktiviteter Analys 

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård 

Arbetet har drivits i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 
Utvärdering och planering för fortsättning pågår. 

Uppdrag/mål: 

Värna barn och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda insatser för att främja psykisk hälsa 
hos barn och unga 

Flera olika insatser har införts för att värna barn och ungas 
psykiska hälsa. Exempel är Dansa utan krav!, DISA-
metoden, Mindfulness och FUNK – Folkhälsoenkät ung och 
kultur. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag 
kopplat till statsbidrag. 

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I arbetet 
ingår att göra en kartläggning. utöver detta pågår arbete 
inom fyra områden; ökning av hembesök i utsatta områden, 
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra 
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring 
levandsvanor, tobak och alkohol. 

Arbetet fortsätter under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Etablera Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Alla familjecentraler ska genomföra 
föräldrakurser samt särskilt erbjuda 
pappautbildning. 

Ingår i arbete med utveckling av barnhälsovården. 

Tillgängligheten till  kvinno- och 
barnhälsovården ska öka utifrån föräldrars 
och barns olika behov. 

Arbete har pågått under året i Tillsammanssatsningen och 
fortsätter under 2019 
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Aktiviteter Analys 

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till 
goda levnadsvanor. 

Arbete har under året pågått i tillsammanssatsningen 

Uppdrag/mål: 

Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för 
unga upp till 25 års ålder. 

Under 2019 ska en översyn göras tillsammans med 
kommunerna när det gäller vilka åldrar som ska inkluderas 
samt eventuella justeringar av personalbehov på 
ungdomsmottagningarna. 

En översyn görs när det gäller personalbehov 
på ungdomsmottagningarna. 

En översyn är genomförd. 

Uppdrag/mål: 

Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett barnskyddsteam Barnskyddsteam är inrättat och arbetet pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: 

En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk 

organisation utifrån rätten till jämlik vård. 

Aktiviteter Analys 

Bilda en länsövergripande barn- och 
ungdomspsykiatrisk klinik 

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är bildad. 

Uppdrag/mål: 

Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med 

autism. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Rapport framtagen och redovisad för nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård i november. 

Uppdrag/mål: 

Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska 

intensifieras. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Utvärdering har genomfört och förbättringsarbetet 
fortsätter under 2019. 
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Uppdrag/mål: 

Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt 

vård på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Införa insatser för funktionsnedsatta Ett flertal insatser har genomförts för personer med 
funktionsnedsättning. 
Exempelvis inom Kultur för hälsa - för personer med 
funktionsnedsättning erbjuds Dans för dig med Parkinson i 
Jönköping, Nässjö och Värnamo. 

Grupper med särskilda behov uppmärksammas. Workshops 
tillsammans med personer med funktionsnedsättning. 

Samverkan sker med funktionshinderorganisationer i länet. 

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 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår. Inom regional utveckling har 
projektet jämställd regional utveckling avslutats. 
Jämställdhetsarbete är en del i arbetet med social 
hållbarhet och även mänskliga rättigheter samt Agenda 
2030. 

Uppdrag/mål: 

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga 

rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen -

 Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan och implementera Olika aktiviteter pågår för implementering av 
barnkonventionen 
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Aktiviteter Analys 

Struktur för barnbokslut ska tas fram En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är framtagen och 
ett barnbokslut enligt denna struktur görs årligen. 

Uppdrag/mål: 

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala 

klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

Uppdrag/mål: 

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform 

Regionstyrelsen har ansvar för demokratiarbetet och kan ge uppdrag utöver pågående arbete 

som samverkan med organisationer och föreningar samt bidragsgivning. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra 

folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan. 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har 
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för 
psykisk hälsa, kultur, integration, funktionsnedsättning, våld 
i nära relationer etc. har genomförts enligt plan. 

Bidrag inom folkhälsoarbetet Fördelning fastslagen och medel betalas ut enligt plan. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

60 % 62,75 % Socialstyrelsen har sammanställt en jämförelse kring 51 
olika parametrar för att jämföra regionernas vård. Region 
Jönköpings län ligger i jämförelse med riket mycket bra. Av 
den samlade rankingen av indikatorerna i God Vård så 
ligger Region Jönköpings län på en andra plats. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell 
och sjukvårdsregional modell 

Arbetet med utveckling av kunskapsstyrning har under året 
pågått nationellt, i sydöstra sjukvårdsregionen och i 
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings län. En 
struktur börjar ta form och många medarbetare är 
engagerade. 
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Uppdrag/mål: 

Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 

Mottagning för unga med beroende Rapport framtagen kring "Missbruksvård för barn och unga 
i region Jönköpings län". 

Uppdrag/mål: 

Samverkan med kommunerna 

Aktiviteter Analys 

Strategigrupp Barn och unga Strategigrupp barn och unga arbetar enligt framtagen 
handlingsplan tillsammans med kommunerna, i samverkan 
med exempelvis skolhälsovården, ungdomsmottagningar, 
mini-maria. 

Strategigrupp äldre Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan och 
fastställd i Reko. Strategin innehåller två huvudsakliga stora 
arbetsområden Hälsofrämjande och förebyggande samt 
Trygg och säker vård och omsorg. Övergripande mål är 
formulerade på lång och kort sikt. Handlingsplaner för 
respektive arbetsområde tas fram och aktiviteter 
genomförs i samverkan med de arbetsgrupper som finns i 
länet. 

Strategigrupp Psykiatri och missbruk Arbetet i strategigrupp psykiatri missbruk fortlöper i 
enlighet med ledningssystemet för samverkan. 

e-Hälsoråd Arbetet tillsammans med kommunerna för att utveckla 
gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus under 2018 har 
varit införande av Cosmic Link 2, videomöten för 
vårdplanering och ungdomsmottagningen on-line. 

Uppdrag/mål: 

Välfungerande ambulanssjukvård 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av lättvårdsambulans Beläggningen på lättvårdsambulansen är ca 60% vilket 
ligger i nivå med plan. 

Förnyat avtal med SOS Alarm Nytt avtal med SOS är klart. 

Öka den kliniska läkarmedverkan i 
ambulanssjukvården 

Ingår i arbetet med utveckling av ambulanssjukvården 

Gemensam helikopterverksamhet undersöks Behovet utreds utifrån uppdrag från samverkansnämnden. 

Ytterligare en fullvärdig dagambulans 
införskaffas inom Jönköpingsområdet 

Utredning av ambulanssjukvården är klar. 

Uppdrag/mål: 

Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och övningar Arbete med utveckling av civilt försvar planeras och 
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Aktiviteter Analys 

påbörjats. 

Risk och sårbarhetsanalyser Nya risk- och sårbarhetsanalyser är genomförda under 
hösten. 

Tjänsteman i beredskap Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden har under året 
ökat. 

Uppdrag/mål: 

Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar 

inom PTSD 

Aktiviteter Analys 

Planera för kartläggning Genomfört 

Uppdrag/mål: 

Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller 

socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp. 

Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: 

Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför 

vårdvalet. 

Översyn pågår 

Uppdrag/mål: 

En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas. 

Aktiviteter Analys 

Ett första steg är att ta fram en plan för 
arbetet under första halvåret 2018 där även 
en utvärdering av vårdval ögon ingår. 

En utredning är genomförd och presenterad i nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län 

med bland annat fler barnmorskor. 

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Två workshopar är 

genomförda under våren och aktiviteter pågår. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer 
kring statsbidrag för att förstärka 
förlossningsvården och kvinnors hälsa. 

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera 
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka personaltäthet, 
utforma eftervård, utforma vårdkedjan för att skapa en 
trygg och säker vård för kvinnan i samband med graviditet 
o, förlossning och eftervård, utveckla och/eller ta till sig de 
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas graviditet, 
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Aktiviteter Analys 

förlossning och eftervård samt förbättra neonatalvården. 

Uppdrag/mål: 

Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska 

undersökas. 

Aktiviteter Analys 

Översyn av dietistresurserna och hur de 
används 

Frågan hanteras i satsningen på den nära vården. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i 
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet 
med kunskapsstyrning. Arbetet fortsätter under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Fortsatt arbete med nivåstrukturering 

Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen för cancervården 

som är framtagen av RCC Sydöst. 

Uppdrag/mål: 

Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom 

Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av 

prostatacancer. 

Aktiviteter Analys 

Utredning vilka förutsättningar som finns och 
vad det skulle innebära. 

Arbete med att starta upp ett diagnostiskt centrum är 
påbörjat. Arbetet fortsätter under 2019. 

Uppdrag/mål: 

Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom. 

Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 
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Uppdrag/mål: 

RCC:s implementering av en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 

för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning ska 

stödjas. 

RCC:s ledningsgrupp arbetar med hur vi utvecklar och tar tillvara kompetensen inom 

cancerområdet i hela sjukvårdsregionen. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Instruktion om årets arbete med 
patientsäkerhetsberättelsen har gått ut till alla berörda. 
Rubrikerna är uppdaterad utifrån SKL:s nya mall och 
planering för gemensam analys på olika nivåer finns 
fastlagd. 

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder Modell är framtagen och implementerad under 2018. 
Instruktion om arbetet med patientsäkerhetsronder har 
gått ut till alla berörda och planering finns för ronder våren 
2019. 

Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Avtalstrohet inköp 

90% 75% Kan förbättras ytterligare, trots att det är flera leverantörer 
som inte kan träffas avtal med. 

 

Aktiviteter Analys 

Avtalstrohet Analys görs fortlöpande, vilket har lett till flertal nya avtal. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-10 % 21,5 % Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen privat bil 
har ökat med 21,5% istället för att minska. Åtgärder: 
fortsatt information om föreliggande resepolicy samt 
analys av varför resande ökar. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil (korttid) 

-10 % -0,6 % Resandet med poolbil har minskat marginellt, ytterligare 
åtgärder som till exempel resfria möten behövs för att nå 
måluppfyllelse. 

 
Minskade kostnader 
för tjänsteresor 
med bil  jmf 2017. 
Mäts i tkr. 

2 400 2 550 Målet är inte uppnått. Helårsutfallet 2018 påvisar en knapp 
ökning jmf 2017. 

 

Aktiviteter Analys 

Verka för fler virtuella mötesplatser Fortsatt arbete och översyn av utrustning för att höja 
kvalitetsnivån och få fler att 
nyttja virtuella mötesplatser. 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Arbete pågår. 

Samordna mötestider och samåkning 
(handlingsplan reseanalys) 

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten 
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet. 

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till 
medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Utredning avslutad. 

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Idag har 
ca 10% av medarbetarna en förmånscykel. 

Utveckla rese- och mötespolicy 
(handlingsplan reseanalys) 

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart. 

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Cisco meeting har lanserats som plattform för att enkelt 
skapa och delta i telefon- eller videomöten. 

Under Serviceportalen finns en informationssida med 
guider och filmer för att stödja användandet av Cisco 
Meeting. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service. 

Uppdrag/mål: 

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av 

verksamheten 

Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet. 

Framgångsfaktorer: 

Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 

Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. 

Aktiviteter Analys 

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

2019 kommer ett nytt handläggningssystem NYPS2020 
lanseras för de statliga 1:1-medlen och i samband med det 
kommer vi i större utsträckning övergå till digitalt 
ansökningsförfarande. Det innebär också att uppföljning, 
kategorisering mm kommer att byggas in i det nya 
systemet. Arbete pågår och kommer intensifieras under 
2019. 

Stötta länets näringsliv Almi har likt tidigare år ett mindre anslag för s.k. 
Hållbarhetscheckar/CSR-checkar. Hittills i år har man 
beviljat 5 checkar till företag i länet på sammanlagt 640 
000 kr för olika insatser inom med detta fokus. 

I all projektverksamhet inkl. företagscheckar finns alltid 
detta med hållbarhet med som ett argument vid 
bedömning av en ansökan och om den ska beviljas stöd. 

En sedan något år bildad ideell förening "CSR-Småland" där 
även Region Jönköpings Län inledningsvis var medlem, har 
allteftersom börjat bli alltmera synliga med olika aktiviteter. 
Bl.a. arrangerade man den 22/11 en Hållbarhetskonferens. 

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för 
chefer, politiker och nyckelpersoner. 

Beaktas i ledarprogram och utbildningsplanering 

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på 
vad medarbetare kan göra 

Webbstöd har tagits fram  avseende resfria möten, 
användande av Cisco meeting/videokonferens samt 
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns  tillhanda 
på intranät och lärande kalender. 

Under 2017-2018 ska en målbild för en 
hållbar Region Jönköpings län upprättas. 

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan 2019-2020 som antogs av Regionfullmäktige 5 
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Aktiviteter Analys 

december 2017. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Beaktas i kompetensbaserad rekrytering. 

Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för att 
bättre anpassas för målgrupperna och för att hitta hållbara 
lösningar både för att nå önskade kommunikationseffekter 
och utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Återkommande kompetensutveckling Framtagning av utbildning pågår. Utbildningar planerar att 
genomföras under 2019. 

Arbetar med CEMR-deklarationen Återupptas 2019. 

Alla politiska beslut prövas mot 
barnkonventionen. 

Olika aktiviteter pågår för implementering av 
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur 
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets 
bästa. 

  

Uppdrag/mål: 

Integration 

Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

270  
recept/10
00 inv 

280,3 
recept/10
00 inv 

Antibiotikareceptförskrivningen minskade från 290 till 280 
recept per 1000 invånare under 2018, vilket är glädjande. 
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det 
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år. 
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Strategiska mål: 

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och 

arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Aktiviteter Analys 

Jämförelser med andra landsting/regioner -
 nyckeltal med fokus på kr/invånare samt 
produktion via databasen Kolada. 

Jämförelser med 2018 års data har använts för analyser och 
i budgetarbetet inför 2019. 

Nationell benchmarking med hjälp av KPP-
data i kombination med data ur 
kvalitetsregister. SKL-gemensamt arbete. 

KPP data för 2017 finns tillgängligt. De specialiteter som har 
KPP har fått tillgång till materialet samt stöd i sitt 
analysarbete. KPP resultaten har redovisats i sjukvårdens 
ledningsgrupp i oktober och har följts upp med 
verksamheten i höstens MPG Forum. 

Uppdrag/mål: 

Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation. 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationen ska öka invånarnas 
kunskap om Region Jönköpings läns 
verksamhet och ge möjligheter till insyn och 
delaktighet. 

Arbetet med att utveckla chefers kommunikation pågår. 
Verktyg tas fram och utbildningar genomförs. 

Arbete pågår också med att utveckla Region Jönköpings 
läns egna kanaler för att utveckla innehåll och möjlighet till 
insyn och delaktighet, 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är 
kommunikativa; att de engagerar och 
involverar medarbetarna och att de får rätt 
information i rätt tid genom ett känt 
kommunikationssystem som de känner sig 
trygga med. 

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa förmågor 
pågår enligt plan. 

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka 
upp och ta del av information som är relevant 
för verksamheten, men också att dela med sig 
och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i detta är 
att utveckla nya mötesplatser och samarbetsytor på 
intranätet som underlättar för medarbetarna att ta del av 
den information de behöver när de behöver den 
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Uppdrag/mål: 

Digitalisering av arbetsprocesser 

Digitalisering pågår i hela verksamheten och samarbete finns så väl nationellt som i våra 

regionala samarbeten. 

Uppdrag/mål: 

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

Införande och spridning av kunskap kring 
GDPR 

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till 
introduktion och utbildning för GDPR via webben.  Finns 
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas. 

Strategiska mål: 

Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda 

förutsättningar för de människor, organisationer och 

företag som finns i länet. 

Framgångsfaktorer: 

Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga 

samordning i det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Revidering av den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 

Den reviderade RUS:en är ute på remiss fram till 20 februari 
2019. Beslut tas slutligen i RF i mars/april. 

Uppdrag/mål: 

Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv 

Medverkan i nationella nätverk t ex inom kompetensförsörjning. 

Uppdrag/mål: 

Förstärkt kompetensplattform 

Aktiviteter Analys 

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att 
stärka och utveckla kompetensen. 

Att erbjuda valideringscheckar är inte juridiskt möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser 

Aktiviteter Analys 

IT-spåret Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 mellan 
Kommunal utveckling, Eksjö kommun Campus I12 och 
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Aktiviteter Analys 

Samordningsförbundet Finnveden, Södra Vätterbygden och 
Höglandet. 

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas 
för unga och arbetslösa i Jönköpings län. 

Följande kommuner har kommit in med faktura efter att ha 
genomfört konceptet Ung Drive: Vetlanda, Mullsjö, 
Värnamo, Jönköping, Sävsjö, Gnosjö, Habo, Gislaved, 
Aneby, Nässjö och Eksjö. Nytt för i år: Kommunerna har 
finansierat hälften av platserna, och RJL hälften. 

Uppdrag/mål: 

Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling 

Kartläggning har gjorts av det innovations- och företagsstödjande systemet och utifrån den 

inventeringen har vi tydliggjort uppdrag och skapat bättre förutsättningar för ett aktivt arbete 

till stöd för länets företag. 

Uppdrag/mål: 

Utveckla besöksnäringen 

Aktiviteter Analys 

Hållbar turismutveckling och friluftsturism Projektet har löpt på under året. Lägesrapport både skriftlig 
och muntlig levererad i december för perioden till och med 
oktober 2018. 

Uppdrag/mål: 

Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete 

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare med systemet BRP+ 
(bruttoregionprodukt) 

BRP+ har utvecklats av regionerna i samverkan med 
Tillväxtverket genom Reglab. Syftet med rapporten är att 
analysera livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner 
och regioner. Analysen och underlagsdata har 
sammanställts av Sweco. 3 workshops har genomförts 
under hösten 2018 med syfte att öka användabarheten av 
BRP+ regionalt. Indikatorerna kommer att fortsätta 
utvecklas under 2019 under Tillväxtverkets ansvar. 

BRP+ har presenterats för medarbetarna på Regional 
utveckling. Vissa relevanta indikatorer kan komma att 
användas i uppföljning av RUS och Agenda 2030 framöver. 

Uppdrag/mål: 

Uppkopplad industri och nya material 

Aktiviteter Analys 

Stärka digitaliseringsprocessen inom 
näringslivet 

Arbetet med digitaliseringscheckar har pågått under 2018 i 
samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi och med 
medel från såväl Tillväxtverket (AU-checkar, 15 st, 2,5 mnkr) 
som regionala medel (1:1medel). Tillgångliga medel har 
beslutats till företag med verksamhet i länet. Nya medel för 
2019 har sökts från Tillväxtverket för nya AU-checkar med 
samma belopp som 2018. Besked har ännu inte erhållits. 
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Aktiviteter Analys 

I övrigt fortgår arbetet i det nätverk som initierats i länet 
och som samordnas av Region Jönköpings län för att 
förbättra genomförbarheten i alla olika initiativ som pågår 
mot länets företag och där avsändarna är flera och medlen 
kommer från såväl olika nationella potter som från projekt 
beslutade i länet. 

Ett för länet strategiskt samverkansprojekt i detta 
hänseende är Transform to AAA, som leds av JU, som efter 
starten nu förhoppningsvis  får igång verksamhet inom 
samtliga moduler som ingår i ERUF-projektet. 

Härutöver pågår insatser kopplat till "Smart Industri" samt 
andra länsprojekt som kopplar mot frågan som t.ex. 
"Inkomst 4.0", lett av Almi, samt det precis av EU beslutade 
E-handelsprojektet som leds av Region Jönköpings län 

Uppdrag/mål: 

Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och landsbygdsprogrammet 

för att utveckla de gröna näringarna 

Aktiviteter Analys 

Arbete med regional skogsstrategi Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades januari 
2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i 
handlingsplanen och arbetet kommer att samordnas med 
Träregion Småland. 

Fortsatt arbete inom Träregion 
Småland/Smart Housing Småland 

Som tidigare meddelats har fördröjningen av 
samordnartjänsten för Trä/Skog medfört att arbetet med 
Träregion Småland ej gått med full styrka. Under slutet av 
2018 blev det klart att tjänsten nu är tillsatt. 

Arbetet i SHS fortgår i allt väsentligt enligt plan. En större 
framtidsinriktad konferens äger rum i januari 2019 på 
Vandalorum, där ett av syftena är att tänka längre och 
bortom 2023 när Vinnovas Vinnväxtmedel inte finns kvar. 

Projekt Vandringsleder i Småland Arbete fortgår. Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i 
juli från Mullsjö kommun. 

Uppdrag/mål: 

Kommersiell service 

Inventering av den kommersiella service som finns på landsbygen och analyserat behovet i 

deras närområde och utifrån det ändrat kriterier för möjlighet till stöd och uppdaterat vårt 

serviceprogram. 

Uppdrag/mål: 

Bättre kapitalförsörjning för företag 

Inventering av företagens behov och möjligheter till stöd och utifrån det föreslagit 

förändringar i Almis fondstruktur och arbetat genom Science Park för att säkerställa att 

marknaden klarar av företagens finansieringsbehov. 
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Uppdrag/mål: 

Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet 

Aktiviteter Analys 

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd 
skapas 

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla råd har 
gjorts. 

Verka för att inrätta ett Industriellt 
utvecklingscentrum IUC 

Läget gällande detta har rapporterats löpande. I Jönköpings 
län sedan flera år ett IUC, IUC Träcentrum i Nässjö. Detta 
IUC är som framgår av namnet nischat mot trärelaterad 
industri. Dock är det så att när det gäller det nationella IUC-
uppdraget så agerar IUC Nässjö generellt mot alla 
branscher. Som exempel kan nämnas Robotlyftet (Pilar-
projektet), där insatser sker mot alla företag, alltså inte 
bara trärelaterade. 

Uppdrag/mål: 

Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet 

Samverkan med JU har utökats inom områden som innovativ produktutveckling i samverkan 

med näringslivet, exempelvis genom SPARK. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan med Jönköping University 

God samverkan med Jönköpings University inom flera områden som utbildning och forskning 

samt satsningar i länet utifrån regionala utvecklingsstrategin. Planering av tandläkarutbildning 

pågår liksom avtalsskrivning med Hälsoskolan. Jönköping Academy är en gemensam 

plattform för utveckling av välfärd och ledarskap där även kommunerna ingår. 

Uppdrag/mål: 

Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län 

Aktiviteter Analys 

Filmbyn Småland ANA-nämnden tog beslut om fortsatt stöd i november. 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

Bidrag till ungdomsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

Bidrag till pensionärsorganisationer Beslut om bidrag för 2018 är klart. 

I samråd med spelkulturens aktörer genom en 
förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler 
aktörer för att gå framåt. 

Skapa förutsättningar för konstutövare Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler 
aktörer för att gå framåt 

Prioritera att stärka och utveckla barn- och 
ungdomskulturen 

Arbete med att stärka och utveckla barn- och 
ungdomskulturen sker inom ramen för den regionala 
kulturplanen. Smålands Musik och Teater arbetar också 
med att profilera sig mot barn och unga i hela länet. 

Föra samtal med JU om att starta en 
konstutbildning på preparandnivå 

Se aktivitet "Skapa förutsättningar för konstutövare" ovan. 
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Uppdrag/mål: 

Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete inom vår regionala 
projektorganisation som arbetar med 
Sverigeförhandlingen 

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018. 
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller på att 
färdigställas. 

Nordic Infra Center Projektet pågår till april 2019. 

Ta initiativ till en utredning tillsammans med 
kommunerna för att utveckla och stärka 
möjligheterna till hållbart resande i länets 
landsbygdsområden 

Denna fråga hanteras tillsammans kommunerna i dialog om 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

Utreda möjligheten och behovet av nya 
expressbusslinjer som utgår från länets 
funktionella stråk. 

Detta är en del i trafikförsörjningsplanering. 

Uppdrag/mål: 

Regional transportplan 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av en länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Planen är godkänd av fullmäktige och därefter skickad till 
näringsdepartementet. 

Uppdrag/mål: 

Miljö och klimat 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och genomföra en regional 
handlingsplan för att integrera och stärka 
klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. 

Arbetet fortgår med att förtydliga och ta fram en regional 
handlingsplan. Arbetet ska vara näringsdepartementet 
tillhanda senast 31 mars 2019. 

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart 
bränsle 2025 

Arbete pågår. En överenskommelse om biogas har gjorts 
mellan Region Jönköpings län och länets kommuner under 
året. 

  

Bli ett plusenergilän 2050 Arbetet pågår gemensamt i länet. Mål och gemensamma 
aktiviteter planeras i Klimatrådet och respektive 
organisation tar beslut om  sina mål och aktiviteter. 

Utreda möjligheterna att tillsammans med 
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som 
ett alternativ till kollektivtrafiken. 

Frågan har lyfts med kommundirektörer och intresse har 
efterfrågats. I nuläget har inget gemensamt 
planeringsarbete startat men frågan är väckt. 

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar Arbete pågår 

Ta ett samordnande ansvar när det gäller 
biogasarbetet i länet. 

Överenskommelse finns och antagits i Region Jönköpings 
län och samtliga kommuner i länet. Region Jönköpings län 
kommer att följa upp en gång per år. 

Ta ett samordningsansvar för att värna hela 
länets dricksvattenförsörjning. 

Arbete pågår inom länssamverkan - F tillsammans med 
bland annat länsstyrelsen och länets kommuner 
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Aktiviteter Analys 

Antalet helvegetariska rätter ska öka inom 
vårdinrättningarna och skolor. 

Inom patientmåltider erbjuds vegetarisk måltid både till 
lunch och till middag. Vegetariskt erbjuds även i skolorna. 
Inom patientmåltider ligger andelen vegetariska måltider 
på ca 3-4 %, vilket kan jämföras med drygt 16 % vegetariska 
måltider i restaurangerna. 

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att 
återta sina egenproducerade varor. 

Hantering av egenproducerade varor har aktualiserats i 
samband med pågående utredning om minimejeri. 

Arbetet med resfria möten intensifieras Arbete pågår kontinuerligt för att underlätta arbete med 
resfria möten 

Uppdrag/mål: 

Digitalisering 

Aktiviteter Analys 

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt 
fungerande bredband från ett robust nät. Ta 
fram en regional bredbandsstrategi med 
tillhörande bredbandsmål 

Regional bredbandsstrategi planeras för beslut i mars 2019. 

Den digitala agendans insatsområden Arbete med en bredbands- samt en digitaliseringsstrategi 
har påbörjats vid möte på konferensen Tema Digitalisering i 
augusti 2018. Beslut gällande en regional bredbandsstrategi 
tas i ANA mars 2019 

Utredning av investeringskostnader för 
hushåll och företag 

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är presenterad 
för Region Jönköpings län, länets kommuner samt 
länsstyrelsen under första halvåret 2018. Studien kommer 
fortsättningsvis att vara ett viktigt underlag för det fortsatta 
arbetet i den regionala bredbandsstrategin med tillhörande 
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen 

Framgångsfaktorer: 

Internationellt arbete 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika takt. E-
handel och logistik har fått mycket fokus i och med en 
pågående ansökning för ett ERUF projekt som direkt gynnar 
området. Ett nytt fokusområde har kunnat växa fram i länet 
genom etablering av ett datacenter i Mariannelund. På sikt 
en betydande finansiell investering som också kommer att 
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för att 
säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom pågår 
ansträngningar att få igång ett fokuserat arbete mot tio 
befintliga utlandsägda bolag och stötta dem i sina planer på 
eventuella expansioner och att dessa verkligen hamnar i 
Sverige och inte på en site i annat land. 

Uppdrag/mål: 

Assembly of European Regions 

Medverkan i sommaraktivitet om demokrati för ungdomar från politiska ungdomsförbund och 
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i andra aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor 

Gemensamt arbeta med EU:s nya budget för att lyfta våra läns utmaningar för att säkerställa 

att program och stödstrukturer bättre kan bidra till våra läns utveckling 

Uppdrag/mål: 

Europa Direkt kontor 

Aktiviteter Analys 

Model EU Model EU är ett rollspel med syfte att ge gymnasieelever en 
större förståelse för hur arbetet i EU går till och hur 
komplext det är. Det är initialt ett samarbete mellan Europa 
Direkt Halland och Europa Direkt Jönköping. Klasser från 
Jönköpings län samt Halland träffades under rollspelet 
iklädda roller som parlamentariker från olika länder och 
partigrupper. 

Europaveckan Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med länets 
kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Enterprise Europe Network (EEN) 

Aktiviteter Analys 

Be Global Projektet beviljades sent under 2018 nya medel från ERUF 
för ytterligare 3 års verksamhet. Sedan sommaren 2018 
utgör Beglobal en integrerad del av länets 
Exportsamverkan. Därför heter projektet numera Beglobal 
2.0 - Regional Exportsamverkan Jönköpings län". Ett första 
styrgruppsmöte kopplat till det nya beslutet och länsarbetet 
ägde rum i början av december 2018. 

Nya nationella medel för Exportsamverkan och insatser i 
länet utöver Beglobal ska inlämnas till Tillväxtverket under 
januari 2019. 

Uppdrag/mål: 

Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården 

Internationellt utbyte och partnerskap utvecklas både direkt med sjukvårdssystem i Europa, 

USA och Asien och i samverkan med Jönköpings University genom Jönköping Academy. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning i samverkan 

Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella 
riktlinjer 

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen för 
kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer med 
det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå i den nya 
vårdgivarwebben. 

Uppdrag/mål: 

Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister 

Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till 

kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer 

Aktiviteterna i Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 har genomförts. Metodstöd 

har tagits fram för personal inom hälso- och sjukvården för att underlätta processen att ställa 

frågor om våld, hantera svaren och dokumentera på rätt sätt. Spridning och utbildning i 

metodstödet har skett samt grundläggande kunskap kring våld i nära relationer. Metodstödet 

finns fortsatt tillgängligt efter projektavslutet 2018-2019. Riktade utbildningar rörande våld i 

nära relationer och hbtq samt våld i nära relationer och äldre har hållits utifrån önskemål från 

hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Framgångsfaktorer: 

Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 

Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår i 

bland annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Stort uppdrag för Futurum som pågår i samverkan med 
flera lärosäten framförallt JU och LiU. Nytt VFU avtal 
kommer skrivas under 2019 med JU. Aktuellt avtal med 
avslut 2018-12-31 har förlängts i 6 månader. 

Studierektorsorganisation Arbetet pågår. Vakanser som ST-studierektorer har blivit 
tillsatta. 

Klinisk prövningsenhet Organisation och verksamhet fungerar ändamålsenligt. 
Beslut har precis tagit att VR ger 5 miljoner per år 2018-
2021 till Forum Sydost vilket säkrar finansieringen för vår 
lokala del fram till 2021. 

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

Arbete pågår med avtal och samverkansformer mellan  RJL 
och JU. 

Uppdrag/mål: 

Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Planering har under året pågått enligt plan. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Fem kliniker har anmälts som kandidater för att vara 
universitetssjukvårdseneheter. Under 2019 kommer 
Universitetssjukvårdsberedningen fatta beslut vilka enheter 
som blir USV-enheter. 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av 

ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och 

hälsovård 

Under året har Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra 

sjukvårdsregionen tagit fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram 
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ett strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje 

månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar 

vårdärenden av olika slag. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Lärande och förnyelse 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av Evolution systemet Pågår enligt plan.. Nya önskemål har inkommit avseende 
digital signatur. 
En genomgång av mallar har initierats. Breddinförande 
planeras. 
 

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl 
fortlöpande arbete inom området 

Stor insats har gjorts vid genomförande av GDPR. Många 
projekt i övrigt som behöver stöd samt flertalet 
genomförda informationsklassningar. 
Ny organisation för logghantering är på gång, pilotprojekt 
planeras starta under januari 2019. 
 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät Arbetet fortlöper under 2019 enligt reviderad plan. 

Framgångsfaktorer: 

Vi har en aktiv omvärldsspaning 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, 
nationellt och internationellt sker 
kontinuerligt. 

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De 
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 pågår 
ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 för att skapa 
kunskap och förberedelse för framtiden. Projektet leds av 
Reglab och involverar alla regioner i Sverige. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 91% Målet uppnått 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90% 88% Nådde inte upp till målsättningen om 90 % trots 
påminnelser. Borde legat i nivå med medarbetarsamtalen. 

  
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

4,1% 4,2% Sjukfrånvaron är nu nere på det lägsta värdet för hela 2018 
och ligger bara marginellt över föregående års nivå. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Sker på respektive avdelning inom regionledningskontoret 
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som 
revideras årligen. 

Sjukfrånvaron ska minska Arbete pågår kontinuerligt inom regionledningskontoret. 

Framgångsfaktorer: 

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete 

Aktiviteter Analys 

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi 
tas fram under 2018 

Regionens övergripande kompetensförsörjningsplanen är 
klar. Arbete pågår i verksamhetsområdena att göra VO-
specifika kompetensförsörjningsplaner. 

Regiongemensamt introduktions- och 
utvecklingsprogram (RIU) permanentas 

RIU är permanentat. 

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor Motsvarande ca 51 helårsplatser pågick under 2018. Lågt 
söktryck till vissa av inriktningarna samt avhopp påverkar 
utfallet. 

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre 
PTP tjänster för psykologer 

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri 

Tillsammans med JU arbeta för att en 
tandläkarutbildning och 
tandsköterskeutbildning startas 

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan och 
samarbete med JU om ansökan skall vara klar senast 2019. 
Ansökan för tandsköterskeutbildning blev nekad. 

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en 
del av sin utbildning i primärvården 

Möjligheterna undersöks. 
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Uppdrag/mål: 

Underlätta vägen till legitimation för asylsökande 

Aktiviteter Analys 

Pågående projekt fortsätter under 2018 Behovet och arbetsformer är under översyn. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av 

2018. 

Aktiviteter Analys 

För att minska beroendet av 
bemanningsföretag utökas AT-tjänster med 
10 stycken under 2018. Utöver det bedöms 
en förstärkning med 10 ST-läkare inom 
psykiatri behövas. Även arbetet med 
RAK,  rätt använd kompetens, bedöms frigöra 
resurser där vi har behov. 

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med ST-
läkare pågår inom berört verksamhetsområde. 

Uppdrag/mål: 

Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete. 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för och genomföra 
rekrytering av karriärsjuksköterskor 

Riktlinjer för tjänsterna är framtagna och tillsättning har till 
viss del skett i berörda verksamhetsområden. Tillsättningen 
är bromsad i väntan på utvärdering av de tjänster som 
tillsatts. Justering av förutsättningarna behöver troligen ske 
under 2019 innan fler tillsättningar kan genomföras. 

Uppdrag/mål: 

Gott och  nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning 

Aktiviteter Analys 

Förnya former för verksamhetsförlagd 
utbildning tillsammans med Hälsohögskolan 
och Linköpings Universitet 

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att 
omformas och utvidgas med förankring i högsta ledningar. 
Nära samverkan sker även med Li U. 

  

Fördjupat samarbete med Jönköpings 
University kring utbildningsplatser för 
sjuksköterskor och vårdadministratörer. 

Pågår enligt plan 

Uppdrag/mål: 

Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring 
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i 
både lokala och regional styrgrupper. 

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans 
med kommunerna i länet. 

Kontinuerliga möten sker under året. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 38(41) 

 

 

Uppdrag/mål: 

Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK) 

Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena. 

KPS piloter har genomförts under våren. 

Uppdrag/mål: 

Medarbetare med anställningsstöd 

Aktiviteter Analys 

20 extratjänster finansieras genom 
anställningsstöd via arbetsförmedlingen. 

Totalt har 18 extratjänster tillsatts under 2018. 

Uppdrag/mål: 

Inrätta 10 ST tjänster med inriktning psykiatri (Aktivitet). 

Arbete pågår inom verksamhetsområdet 

Uppdrag/mål: 

Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till 

exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring 
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i 
både lokala och regional styrgrupper. 

Framgångsfaktorer: 

Hälsa och arbetsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna. 

Aktiviteter Analys 

Ta tillvara arbetssätt från pågående 
projekt  förbättrat rehabiliteringsarbete 
genom bland annat tidig och aktiv samverkan 
med hälso- och sjukvården och övriga aktörer 
i rehabilitering. 

Pågår enligt plan 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att 
chefer och medarbetare står bättre rustade 
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad 
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta 
förebyggande med psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019. 

Uppdrag/mål: 

Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och 

säkerhetskulturundersökningen 2016. 

Aktiviteter Analys 
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Aktiviteter Analys 

Använda minienkäter för att följa upp insatser 
i handlingsplanen från Medarbetar- och 
säkerhetsundersökningen 

Minienkäten genomfördes under hösten. Stort intresse och 
många enheter som valde att genomföra den (totalt 
ca 1000 medarbetare som fick möjlighet att svara). Arbete 
med resultatet pågår i respektive verksamhet. 

Uppdrag/mål: 

Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt 
upp riktlinjer och rutiner för att förebygga och 
hantera diskriminering och trakasserier. 

Regionens ledningsgrupp och verksamhetsområdenas 
ledningsgrupper har tagit upp frågan och förberett för att 
den tas upp på arbetsplatsträffar. 

Lönekartläggning Lönekartläggning genomförs årligen. Kartläggningen för 
2018 är genomförd och visade att det inte föreligger några 
osakliga skillnader i lönestrukturen som beror på kön. 

Uppdrag/mål: 

Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper 

Beaktas i kompetensbaserad rekrytering. 

Framgångsfaktorer: 

Delaktiga och engagerade medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Chef och ledarskap 

Uppdrag/mål: 

Chefsutvecklingsprogram 

Ledarprogram för chefer i Region Jönköping län; Fyra ledarprogram 12-15 dagar genomförs 

samt tre program för Framtidens chefer. Nätverket för engagerat ledarskap omfattar över 500 

chefer i regionen med 3 mötesplatser/termin. 

Aktiviteter Analys 

Nätverk för engagerat ledarskap Alla chefer deltar i den regiongemensamma satsningen 
nätverk för engagerat ledarskap. 

Uppdrag/mål: 

System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare 

Ingår som en viktig del i utbildningsprogram. 

Framgångsfaktorer: 

Lönebildning och anställningsvillkor 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 i verksamhetsområdena 
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Aktiviteter Analys 

eller flera arbetsplatser där olika 
arbetstidsmodeller prövas 

medicin och kirurgi. 

Se över arbetsvillkor för de som arbetar 
vidare efter 65 års ålder 

Finns ett seniorpaket för att i en övergångstid behålla 
nyckelkompetenser och överbrygga kompetensbrist. 

Uppdrag/mål: 

Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och genomgång inför löneöversyn. 
Utbildning för chefer tillsammans med HR för 
nylönesättning. 

Utbildning genomfördes inför årets löneöversyn. 

Uppdrag/mål: 

Justering av ersättningen för nattjänstgöring 

Aktiviteter Analys 

Justering av ersättningen för nattjänstgöring Genomfört i februari månad. 

Uppdrag/mål: 

Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan 

länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro 

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningar för hur resursenheter 
kan införas 

Verksamhetsområde medicin har analyserat resursenhet i 
Värnamo. Utifrån analysen kommer utredning ske om 
möjligheterna till fortsatt utveckling av resursenheter. 

Uppdrag/mål: 

Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter 

genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer. 

Aktiviteter Analys 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att 
chefer och medarbetare står bättre rustade 
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad 
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta 
förebyggande med psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 15 623tkr Ekonomiska resultatet 2018 +15,6 mnkr.  Huvuddelen av 
enheterna redovisar en ekonomi i balans. 
Budgetavvikelsen förklaras av överskott på fördelade 
statsbidrag (drygt 4 mnkr), avslutade projektmedel samt 
stor återhållsamhet av köpta tjänster. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Regionledningskontoret har ett överskott mot budget 2018. 
Ingen handlingsplan behöver tas fram. 

Uppdrag/mål: 

Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska 

göras, med plan för införande. 

Arbete pågår 

Uppdrag/mål: 

En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en 

sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent. 

En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september. 

Uppdrag/mål: 

Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks. 

Inga medel har anslagits 
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Inledning 
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksgymnasier, två 

folkhögskolor, Smålands Musik och Teater samt Kultur och utveckling. 

Verksamhetsområdet har en stabil ekonomi med en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. 

För tredje året i rad ses en god utveckling av elevantalet på gymnasieutbildningarna. 

Uppdragsutbildningarna på Stora Segerstad naturbrukscentrum har utvecklats. Skolorna har 

även arbetat fram en utbildningsform för yrkesbytare som är intresserade av en karriär inom 

de gröna näringarna. Tenhults naturbruksgymnasium har i år fler elever än någonsin på 

inriktning trädgård och dessutom har det varit god tillströmning till trädgårdsutbildning som 

riktar sig till vuxna. Lantbruksutbildningen lockar mer elever än på länge vilket också svarar 

upp mot branschens behov. 

Sommarens torka riskerade att skapa problem för naturbruksgymnasiernas djurhållning men 

naturbruken fick en gynnsam tredje skörd under hösten och har därför klarat detta bra. 

Sörängens folkhögskola har haft ett mycket bra 2018 med fulla kurser. Utöver 

kärnverksamheten har skolan också genomfört en studiemotiverande folkhögskolekurs samt 

utbildat utlandsrekryterade läkare i svenska. I april blev Sörängens folkhögskola en HBTQ-

diplomerad skola. 

Värnamo folkhögskola har också haft ett bra år men där har det varit några kurser som inte 

varit helt fyllda. Det har även varit en minskning av deltagare på etableringskursen som är en 

studie och arbetsförberedande utbildning för nyanlända invandrare. Skolan har under året haft 

besök av Folkbildningsrådet som tittade på anordnarskapet. 

Under hösten har Smålands Musik och Teater framfört musikalen On The Town, som blev en 

stor publiksuccé. I lokala medier och i nationell press fick musikalen lysande recensioner och 

även dramat Den sista elden gjorde stor succé och fick fina recensioner i nationell press. Fler 

bussbolag och hotellpaket än tidigare år vittnar om ett brett intresse även utanför länet och att 

Spira blivit ett namn på kulturkartan är bra för attraktiviteten av länet och kan på sikt leda till 

större attraktivitet, fler företagsetableringar och därmed fler arbetstillfällen. 

På Smålands musik och teater har även i år lagt stor fokus på barnen. Genom Region 

Jönköpings läns barnkulturpeng har elever från lågstadiet och högstadiet bjudits in till en 

gratis scenkonstupplevelse i Kulturhuset Spira. Under året har även barn och unga bjudits in 

till Ungaspiradagen, där de har fått möjlighet att prova på dansstilarna house och balett, se en 

dansföreställning och ta del av street och pakour med professionella och amatörer från länet. 

Under hösten har Smålands musik och teater genomfört repetitioner inför vårens föreställning 

Opera Extravagansa som görs i samarbete med Operahögskolan och Riksteatern. Under 

denna föreställning är orkestern baserad i Jönköping och sångarna i Stockholm och med ny 

fiberoptisk teknik kan ljud överföras utan hörbar fördröjning. Fiberoptisk teknik kan på sikt 

leda till att kulturen blir mer tillgänglig för länet då orkestern kan vara baserad i Jönköping 

och sångaren på plats ute i länet. 

Arbetsmiljöarbetet på Smålands Musik och Teater har fortsatt enligt den plan som gjordes 

efter medarbetarenkäten 2016. Under hösten samlades skyddsombud och ledning för att göra 

en ny inventering av arbetsmiljöutmaningar i verksamheten och utifrån dessa uppdatera 

handlingsplanen. Denna uppdatering har resulterat i flera konkreta åtgärder och månatliga 

uppföljningar. En situation då en medarbetare blev fysisk mot en chef har resulterat i dels ett 

avsked av medarbetaren och dels en omfattande proteststorm från medarbetarens kollegor. 

Region Jönköpings län har dock nolltolerans mot kränkningar, hot och våld. 
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Region Jönköpings län ska vara bästa regionen att växa upp i och där spelar även kulturen för 

barn och unga en viktig roll. Det finns barn och unga som har svårt att ta sig till den kultur 

som samhället erbjuder och då är det viktigt att kulturen tar sig till dem. Inom kultur och 

utveckling har man under året startat upp ett pilotprojektet Kultur i vården som haft 

utställningar och programverksamhet för barn i Galleri R på Länssjukhuset Ryhov. De har 

även varit med i projektet Hör & Gör som är ett metodutvecklingsprojekt riktat till barn och 

unga med funktionsnedsättning, eller unga som tillhör en minoritet eller är nyanlända.  De har 

även varit ute och ordnat skolvisningar för barn i förskoleklass för att på så sätt nå ut till barn 

som normalt sätt inte konsumerar kultur. 

Kultur och utveckling har under året genomfört en nationell koreografitävling i syfte att 

uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer och medverkat vid inventering av folkdräkter i 

vår region. Folkdräkten är ett kulturarv och ett slags yttre skikt för en del av människans 

identitet. Att dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv är därför viktigt. Detta 

arbete mynnade sedan ut i ett fullsatt seminarium Folkdräkt - vems identitet där ett flertal 

folkdräktsauktoriteter medverkade. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2018-12-31 Andel 2017-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

15 58% 11 55% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

6 23% 5 25% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

5 19% 4 20% 

Antal mätetal som 
mäts 

26 100% 20 100% 

Antalet mätetal har under 2018 ökat jämfört med föregående år. Andelen uppfyllda, delvis 

uppfyllda mål har ändå ökat med drygt 30 procent. 

Verksamheten klarar nu målet med tjänsteresor med egen bil och tjänsteresorna med poolbil 

minskar. Smålands Musik och Teater ökar även publiken utanför kulturhuset Spira och når nu 

målet, däremot är målet för publik vid föreställningar för barn och ungdomar bara delvis 

uppfyllt. 

När det gäller mätetalen för medarbetare och kompetensutveckling har utfallet förbättrats 

sedan föregående år och verksamheten når nästan målet. 

Verksamheten når inte uppsatt mål när det gäller avtalstroheten men enligt den utredning som 

gjordes under året är detta mål väldigt svårt att nå. Verksamheten gör många små inköp som 

slår hårt i en verksamhet som inte gör så stora inköp och dels finns leverantörer som inte går 

att sluta avtal med till exempel statliga verk. Om alla inköp under 20 tkr och statliga verk 

skulle räknas bort skulle avtalstroheten stigit till 92%. 

Skolorna når inte uppsatt mål när det gäller andel elever på naturbruksprogrammet som slutför 

sin utbildning med godkänd examen. En av anledningarna är att fler elever har särskilda 

stödbehov och en annan att frånvaron är hög. Att frånvaron är hög beror på att eleverna har 

lätt att få jobb och prioriterar detta. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög 

kvalitet, anpassat efter befolkningens och 

arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: 

Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering 

och inriktning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan) 

2 2 När det gäller Sörängens folkhögskola är det 2,5 sökande 
per utbildningsplats och på Värnamo folkhögskola låg 
resultatet på 1,5. 

  
Andel nöjda 
deltagare 
(folkhögskolan) 

80% 89% Andelen nöjda deltagare är fortsatt mycket hög på 
folkhögskolorna. 

VO  
Deltagare per 
utbildningsplats, 
inskrivna på 15-
dagen 
(folkhögskolan) 

 0,9  

  
Förstahandssökand
e i förhållande till 
budgeterat antal 
utbildningsplatser 
(gymnasieskolan) 

1 0,93 Skolorna fyller sina platser trots att målet inte nås. Många 
av eleverna kommer in på sitt andra- eller 
tredjehandsalternativ. Båda skolorna har god tillströmning 
av elever. 

  
Andel nöjda elever 
(gymnasieskolan) 

80% 83% Eleverna trivs överlag bra på våra gymnasieskolor. 

VO  
Andel elever med 
arbete eller 
utbildningsplats 
efter avslutade 
studier 
(gymnasieskolan/gy
mnasiesärskolan) 

85% 95% Fortsatt mycket hög andel av elever i sysselsättning direkt 
efter examen. 

VO  
Andel nöjda 

80% 95% Mätningen gjord i slutet av vårterminen 2018. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

deltagare vid 
vuxenutbildning 
(naturbruk) 

VO  
Antal antagna 
elever i relation till 
budgeterat antal 
utbildningsplatser 
(gymnasieskolan/gy
mnasiesärskolan) 

1 1 På Tenhults naturbruksgymnasium är det 89 antagna 
förstahandssökande till budgeterade 65 platser och på 
Stora Segerstad naturbrukscentrum är det 63 antagna 
elever till 64 budgeterade platser. 

 

Aktiviteter Analys 

Ta ställning till om arbete med att etablera en 
förädling av mjölk för internt återtag ska 
starta 

Beredning av fastighetsfråga pågår 

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsråd för naturbruk Region Jönköpings län genomför naturbruksutbildning inom 
ramen för gymnasieskolan på uppdrag av länets kommuner. 
Utvecklingsråd för naturbruk är ett forum där 
representanter för kommunerna träffar skolornas 
verksamhetschefer och direktör för samverkan och dialog. 
Under 2018 genomfördes tre möten under våren och ett 
under hösten. 

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för 

naturbrukets aktörer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram, implementera och förankra 
uppdragsbeskrivning för kompetenscentra 
naturbruk 

Uppdragsbeskrivningen är klar och ska nu kommuniceras. 
Uppdraget ligger på skolornas och stabens 
kommunikatörer. 
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Strategiska mål: 

Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 

kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och 

kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

70 000 70 121 Vi har nått målet. 

  
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför kulturhuset 
Spira 

30 000 30 111 Vi har nått målet. 

  
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

25 000 24 968 Under året har ett par produktioner tagits bort helt eller 
flyttats till nästkommande år. Dessa ansågs inte rymmas 
inom ekonomisk ram. 

  
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

100% 100% Kultur och utveckling samt Smålands Musik och teater har 
bedrivit verksamhet i alla länets kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med 

kommuner och/eller lokala aktörer 

Smålands Musik och Teater har besökt teaterföreningar och kulturchefer i länet i syfte att 

skapa dialog och undersöka statusen på scenrum. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för skilda 

smakriktningar 

Kultur och utveckling/gestaltning arbetar med konstnärlig gestaltning till bland annat Hus D1 

Ryhov, Mariannelunds vårdcentral och Värnamo sjukhus. 
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Uppdrag/mål: 

Etablera en barnkultur-peng 

Alla skolor i Jönköpings län har haft möjlighet att se en föreställning gratis i Kulturhuset 

Spira. För läsåret 2018-2019 erbjuds följande produktioner: Årskurs 2: Olga Kastar Lasso 

Årskurs 7: Rytmen 2.0. Region Jönköpings län bekostar biljetten. Transporter till och från 

Kulturhuset Spira bekostas av skolan eller kommunen. Många kontakter har tagits med länets 

skolor för att informera om barnkulturpengen. 

Uppdrag/mål: 

Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera 

Uppdrag/mål: 

Smålands Musik och Teater ska skapa fler kulturella möten 

Aktiviteter Analys 

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

  

Arbete pågår med att ta fram underlag 



Utbildning och kultur, Verksamhetsberättelse 10(20) 

 

 

Perspektiv: 

Process och produktion 
Verksamhetsmått Utbildning och kultur 

Utbildning och kultur Utfall 2018 Utfall 2017 Förändring Budget 2018 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 14 116 14 740 -624 12 700 

Egna folkhögskolor -
 uppdragsutbildning 

2 705 2 334 371  

Övriga folkhögskolor - deltagarveckor 35 373 33 625 1 748 35 600 

Summa 52 194 50 699 1 495  

Gymnasieutbildning naturbruk -
 elevveckor 

14 464 13 990 474  

Uppdragsutbildning naturbruk -
 elevveckor 

2 416 2 829 -413  

Summa 16 880 16 819 61  

Folkhögskolorna i länet har under de senaste åren ökat antal deltagarveckor. Analysen visar 

att våra länselever i allt större utsträckning väljer att utbildas vid någon av länets nio 

folkhögskolor 

Verksamhetsmått Smålands musik och teater 

Smålands musik och teater Utfall 2018 Utfall 2017 Förändring Budget 2018 

Publik Kulturhuset Spira 70 121 75 335 -5 214 70 000 

Publik utanför Kulturhuset Spira 30 111 28 080 2 031 30 000 

Totalt antal publik 100 232 103 415 -3 183 100 000 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 439 420 19  

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

203 224 -21  

Totalt antal föreställningar 642 644 -2  

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

159 179 -20  

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

148 125 23  

Publik per föreställning 156 161 -5  

Varje år är unikt och det är inte möjligt att göra jämförelser av publiktalen mellan åren. Under 

2018 minskade antalet produktioner av ekonomiska skäl men även lokalernas storlek påverkar 

publiktalen. 
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Strategiska mål: 

Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Avtalstrohet inköp 

90% 74% Inom verksamhetsområdet görs totalt sett inte så stora och 
dyra inköp medan alla småinköp där avtal inte tecknas slår 
igenom i uppföljningen av avtalstroheten. Räknar vi bort 
småinköp under 20 tkr och de leverantörer som vi inte kan 
teckna avtal med till exempel distriktsveterinärerna som 
tillhör ett statligt verk, så stiger avtalstroheten till 92% 

Strategiska mål: 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog 

med civilsamhället 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Analys 

Kulturledarmöte Övergår i arbetet med uppstart av regionalt 
kulturledarnätverk. 

Ta fram handlingsplaner och 
uppdragsbeskrivningar kopplade till 
Kulturplanen 

Övergripande struktur för handlingsplaner utifrån 
Kulturplan 2018-2020 och uppdragsbeskrivningar för 
kulturverksamheter inom samverkansmodellen fastlagda. 
Beslut om vilka handlingsplaner som inleds 2019 påbörjas 
efter att budgetinriktning blivit klargjord. 

Årliga dialogmöten (kultur) Kulturforum genomfört under november med fokus på 
civilsamhället. En översyn av dialogformerna är genomförd. 
Nytt årshjul för dialoger klart januari 2019. 

Uppstart av regionalt kulturledarnätverk Första samtal sker under februari 2019 efter att gruppens 
sammansättning är klar. 

Strategiska mål: 

Eleverna ska slutföra sin utbildning 

Framgångsfaktorer: 

Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel deltagare 
som slutför kurs 
inom folkhögskolan 

85% 94% Vi har nått målet. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

90% 76% Skolorna når inte uppsatt mål. En av orsakerna är att det är 
fler elever med särskilt stödbehov och en annan orsak är 
att frånvaron är fortsatt hög då elever erbjuds arbete 
istället. Skolorna lägger mycket fokus på att förbättra dessa 
områden och de ser positiva effekter men det kommer ta 
lite tid innan det avspeglar sig i resultatet. 

  

VO  
Andel elever på 
introduktionsprogra
m som genomfört 
godkänt 
gymnasiearbete 

90% 62% Yrkesintroduktionsprogrammet ska ge obehöriga elever 
möjlighet att så snart som möjligt komma in på ett 
nationellt program eller leda till att de kan börja arbeta. 
Det är eleven själv som bestämmer om gymnasiearbete 
skall göras. 

  

VO  
Andel elever som 
går 
introduktionsprogra
m/individuellt 
program 
(gymnasieskolan/gy
mnasiesärskolan) 

 14% Analysen visar på en minskning av andelen 
yrkesintroduktionselever jämfört med tidigare år. En orsak 
är att fler elever valt att byta till det nationella 
programmet. 

VO  
Andel elever med 
för hög frånvaro 
(gymnasieskolan/gy
mnasiesärskolan) 

 44% Fortsatt hög andel med elever med mer än 5% frånvaro. Av 
skolornas 379 elever har 9% haft för hög ogiltig frånvaro 
och 36% av eleverna har haft för hög giltig frånvaro, t ex 
beviljad ledighet och sjukdom. 

  

  

VO  
Antal anmälningar 
om kränkande 
behandling 
(gymnasieskolan/gy
mnasiesärskolan) 

 6 Samtliga anmälningar avser situationer mellan elever. 
Skolorna gör anmälan till huvudmannen enligt gängse 
regelverk. Samtliga ärenden är utredda och avslutade. 

 

Aktiviteter Analys 

Skolledarmöten naturbruk Mötesarenan är vilande 

Skolledarmöten folkhögskola Mötesarenan är vilande 

Kvalitetsredovisning naturbruk Kvalitetsredovisningen har presenterats i ANA-nämnden. 

Antagningsredovisning Antagningsredovisningen har presenterats i ANA-nämnden. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-10 % -17,7 % Tydlig sänkning av  tjänsteresor med privat bil jämfört med 
föregående år. På ledningens genomgång miljö har det 
beslutats att verksamheterna ska satsa på installation av 
digital utrustning för att underlätta resefria möten samt 
utbildning i digital mötesteknik. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil (korttid) 

-10 % -6,5 % Tjänsteresorna med poolbil har minskat kraftigt, 
verksamhetsområdet har brutit en negativ trend. På 
ledningens genomgång miljö har det beslutats att 
verksamheterna ska installera digital mötesteknik samt 
utbilda berörd personal i resefria möten. Även inköp av el-
cyklar har köpts in på några verksamheter. 

VO  
Antal km, 
verksamhetens 
egna fordon 

 416 993 
km 

Det är första året som respektive verksamhet rapporterar 
antal körda antal km med egna fordon. Detta görs för att 
tillsammans med övriga målsättningar för resor kunna 
bedöma om antalet kilometrar minskat totalt sett. 

 

Aktiviteter Analys 

Vi ska arbeta med hållbart resande. Alla verksamheter arbetar med hållbart resande på olika 
sätt. Gemensamt för verksamhetsområdet är att 
ledningsgruppen har beslutat att alla verksamheter ska 
utbilda berörd personal i resfria möten samt inventera 
enhetens digitala utrustning. För ökat resande med cykel 
ska cyklar/elcyklar införskaffas utifrån verksamhetens 
behov. 

Utbildning i digital mötesteknik Utbildning i resfria möten har skett på ledningsnivå av 
Energi-kontoret. Varje verksamhet har i sin tur haft i uppgift 
att se till att berörd personal fått den utbildning de behöver 
i digital mötesteknik. Denna aktivitet kommer att försätta 
under 2019. 

Installera utrustning för att möjliggöra resfria 
möten 

Verksamheter som har haft behov av att installera teknisk 
utrustning för att genomföra resfria-möten har gjort det. 
Detta är en aktivitet som kommer att följa med in i 2019, 
efter beslut vid Ledningens genomgång 2. 

Främja ett ökat cyklande bland personal inom 
Utbildning och kultur 

Verksamheter som har behov av cyklar/el-cyklar ska 
införskaffa detta till verksamheten för att främja mer 
cyklande. denna aktivitet fortsätter även under 2019. 



Utbildning och kultur, Verksamhetsberättelse 14(20) 

 

 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Aktiviteter Analys 

Miljödialog Alla Utbildning och kulturs verksamheter har genomfört 
miljödialog 2018. Dialogerna har antingen skett genom 
fysiska möten eller via web-möten. Inga avvikelser. 

Miljöhusesyn Miljöhusesyn har genomförts på båda naturbruken. 

RH-checklista 2018 Alla verksamheter inom Utbildning och kultur har gått 
igenom RH-checklistan 2018. 

Ledningens genomgång Ledningens genomgång 1 och 2 är genomförd på 
ledningsnivå för Utbildning och kultur. 

Uppdrag/mål: 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Matsvinn per 
restaurangportion 

-5 % 14,9 % Berörda verksamheter mäter matsvinnet två gånger per år. 
Under året har ett flertal åtgärder för att sänka matsvinnet. 
Sörängens folkhögskola har sedan årsskiftet infört att 
deltagare på skolan får hämta överbliven mat från 
restaurangen. Om det sedan blir något matsvinn över åker 
resterna i den roterande varmkomposten på skolan. 

På Tenhults naturbruksgymnasium har tallriksstorlekarna 
minskats och personalen erbjuds att köpa överblivna 
portioner. 

  

 

Aktiviteter Analys 

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

Matavfall har mätts vid två tillfällen under 2018. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

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. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel 
svenskproducerat 

90 % 96,4 % Stora Segerstad naturbrukscentrum, Tenhults 
naturbruksgymnasium samt Värnamo folkhögskola är 
nästan hundraprocentiga. Det är en positiv utveckling för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

oberett kött, mjölk 
och ägg 

Sörängens folkhögskola. Verksamheten har gjort en 
inventering över vilka produkter som bör/inte bör köpas in. 

  
Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

16 % 29,6 % Utbildning och kultur uppnår målet med god marginal. 

  
Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

66 % 75,2 % Utbildning och kultur uppnår målet med god marginal. 

  
Andel ekologiska 
livsmedel 

50 % 40,9 % Stora Segerstad Naturbrukscentrum väljer svenskt före 
ekologiskt. Verksamheten upplever det svårt att få tag i 
svenska ekologiska produkter. Återtag görs av ägg och 
fläskkött från den egna produktionen 

Sörängens folkhögskola har, för att kunnat förbättra 
måluppfyllelsen, gått igenom listor för 2018 och 
identifierat produkter som inte bör köpas in.. 

På Tenhults naturbruksgymnasium är andelen ekologiska 
livsmedel 52%. 

  
Andel kaffe, te och 
kakao med sociala 
och etiska krav 

90 % 86,8 % Utvecklingen går åt rätt håll. Problemet på flera 
verksamheter tycks ligga på inköp av te, då det inte alltid 
finns alternativ, med sociala och etiska krav, att välja på. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter 
säsong 

Alla verksamheter når målet. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med 

nya krav 

Framgångsfaktorer: 

Tillgång till kunniga medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Lärartäthet 
(folkhögskolan) 

1,8 1,9 Sörängen har gjort en viss förstärkning av lärartätheten 
inför hösten 2018 för att inte riskera att hamna under 1,8 
lärare/1000 deltagarveckor vilket är Folkbildningsrådets 
krav. 

  
Andel lärare med 
ämnes- och 
pedagogisk 
behörighet 
(gymnasieskolan) 

90% 94% Mätningen visar att en av totalt sjutton lärare saknar 
ämnes- och pedagogisk behörighet i 
gymnasiegemensamma ämnen. Utbildning pågår. 
Mätningen avser endast tillsvidareanställda lärare. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Attraktiva arbetsplatser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90% 89% Utfallet har förbättrats under året och verksamheten når 
nästan målsättningen. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90% 87% Utfallet har förbättrats under året och merparten av 
planerna är nu upprättade. 

  
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

2,9% 3,4% Målsättningen är mycket svår att nå som följd av 
föregående års låga sjukfrånvaro. Ett fåtal 
långtidssjukskrivningar påverkar utfallet kraftigt 

Framgångsfaktorer: 

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete 

Aktiviteter Analys 

Kompetensförsörjningstema ledningsgrupp 
2018 

Kompetensförsörjning tas upp som en stående punkt på 
varje ledningsmöte. Leds av HR-konsult. 

Framgångsfaktorer: 

Hälsa och arbetsmiljö 

Framgångsfaktorer: 

Delaktiga och engagerade medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utmärkelser Medarbetare och händelser inom utbildning och kultur kan 
nomineras till utmärkelserna årets medarbetare/team eller 
årets evenemang fram till 15 november. Nomineringarna 
bedöms av en jury bestående av representanter från 
verksamheterna och priserna delas ut på julfesten i 
december. 

Framgångsfaktorer: 

Chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Chefsdag Verksamheten har haft en chefsdag under året. 
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Aktiviteter Analys 

Verksamhetsområdets chefer deltar i nätverk för engagerat 
ledarskap. 

Framgångsfaktorer: 

Lönebildning och anställningsvillkor 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 1 400tkr Verksamhetsområdet har totalt sett en positiv 
budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Folkhögskolorna har en 
positiv budgetavvikelse på 4,1 mnkr (egna +3,8, övr +0,3) 
och övrig kultur redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 
mnkr. Smålands musik och teater redovisar ett negativt 
verksamhetsresultat på 1,2 mnkr. Dessutom har en teknisk 
justering gjorts för ej tidigare uppbokad semesterlöneskuld 
om 2,1 mnkr. Musikalen On the town redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 0,064 mnkr. 

Naturbruksgymnasierna redovisar ett positivt resultat på 
1,1 mnkr. Totalt balanserat resultat har därmed ökat från 
6,2 mnkr till 7,3 mnkr 

  

  

  

  
Egenfinansieringsgr
ad - Smålands 
Musik och Teater 

16 % 16% Egenfinansieringsgraden anses hög i jämförelse med andra 
liknande verksamheter 

VO  
Deltagarveckor 
(folkhögskolan) 

12 700 14 116 Antalet deltagarveckor har minskat sedan föregående år 
men ligger fortsatt över målvärdet. 

VO  
Deltagarveckor 
uppdragsutbildning 
(folkhögskolan) 

 2 705 Avser studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), 
etableringskurser för nyanlända samt svenska för 
utlandsrekryterade akademiker. 

VO  
Elevveckor 
(gymnasieskolan) 

 14 464 Tenhults naturbruksgymnasium välkomnar i höst ca 75 nya 
programelever. Det är främst trädgårdsinriktningen, som 
tidigare haft ett fåtal sökanden, bildar ny klass på 10 
elever. Stora Segerstad naturbrukscentrum tar emot 58 
nya programelever. Totalt sett ökar antal elever kraftigt 
jämfört med föregående läsår. 

VO  
Elevveckor 
uppdragsutbildning 
(naturbruk) 

 2 416 Stora Segerstad naturbrukscentrum har en rad olika 
uppdragsutbildningar planerade till hösten. Arbetet med 
den nya yrkesbytarutbildningen för skogsmaskinförare 
fortsätter med målet att starta i januari 2019. 

Tenhult diskuterar ytterligare en vuxenutbildning inom 
trädgård med Jönköpings kommun, då i kombination med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

SFI. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Ekonomi i balans 

Aktivt driva på för att de nationella 
kulturanslagen till länet ökar 

Samtal har genomförts med Kulturrådet inför statligt 
bidragsbeslut 2019 samt inom Regionsamverkan Sydsverige 

  

SMOT ska verka för att det fria kulturlivet ska 
få förutsättningar för att utöva sin 
kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad. 

Arbetet med aktiviteten har inte kommit igång på grund av 
resursbrist. Diskussioner pågår. 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att 
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mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag 
 Valbok 2019-2022 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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Val 2019-2022
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1

STIFTELSEN BRAHESKOLAN

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamöter Åstrand Dhan (C)

Ersättare Johansson Doris (S) Gun Lusth (M)

Revisor Wahlström Göte (S)

Ersättare
för revisor

Ericsson Marianne (V)
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JÖNKÖPINGS LÄNS ARKIVFÖRBUND 

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2014-10-15 – 2018-10-14 2018-10-15 – 2022-10-14

Ledamöter
(OBS! 
RJL väljer
2 ord o end 1 ers 
enl mail 23/11)

Lindahl Mari (L)
Ekelund Kjell (S)

Gun Lusth (M)

Kerstin Klasson MP (val 1:a 
hand)

Ersättare Pettersson Raymond 
(C)

Elisabeth Wahlström (M)
Kerstin Klasson MP (val 2:a 
hand)

Valberedare
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JÖNKÖPINGS LÄNS FOLKRÖRELSEARKIV

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2014-10-15 – 2018-10-14 2018-10-15 – 2022-10-14

Ledamot Lindahl Marie (L)

Ersättare Ekelund Kjell (S) Gun Lusth (M)

Revisor Lundblom Bäckström 
Maria (KD)

Ersättare revisorer Andersson Susanne (S)

Ombud stämma
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JÖNKÖPINGS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRBUND

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2014-10-15 – 2018-10-14 2018-10-15 – 2022-10-14

Ledamot Herrmansson Anneli (C)

Ersättare Ahlgren Arne (S) Anki Liss (M)



5

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ordförande Pettersson Raymond (C) Vice Ordf. Pettersson Raymond (C)

Ledamöter Lindahl Mari (L)
Berglund Anders (S)

Adam Starck (S)
Anders Gustafsson (M)

Ersättare Ekegren Arne (M)
Sandgren Håkan (S)

Aneth Amundsson (S)
 Anders Bengtsson (M)

Revisor Westmar Rolf (M)

Ersättare revisorer Wahlström Göte (S)



6

KOMPETENSRÅD

Val av nämnd ANA
2015-01-01-2018-12-31 2019-01-01-2022-12-31

Ordförande Malin Olsson (M) VÄLS SENARE

Ledamot Per Svenberg (S) Dan Sylvebo (M)



7

PAUL PETERSONS STIFTELSE

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2015-01-01-2018-12-31 2019-01-01-2022-12-31

ANA presidium 
stiftelsestyrelse

Ordförande Malin Olsson (M) Rune Backlund (C)
Ledamöter Torbjörn Eriksson(KD)

Per Svenberg (S)
Monica Samuelson 
(KD)
Dan Sylvebo (M)



8

SCIENCE PARK

Val av Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamot Olsson Malin (M) Nominering 
Valberedning

Dan Sylvebo (M)



9

SMÅLANDS KONSTARKIV

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamot Ekegren Arne (M)

Ersättare Berglund Anders (S) Anki Liss (M)

Revisor Erlandsson Robert (MP)

Ersättare revisorer Wahlström Göte (S)



10

TAGE KARLSSONS STIFTELSE

Val av regionfullmäktige Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamöter Lann Wallis (KD)
Johansson Doris (S)



11

UTVECKLINGSRÅD FÖR NATURBRUKSGYMNASIERNA 

Val av nämnd ANA
2015-01-01 – 2018-12-31 2019-01-01 – 2022-12-31

Ordförande Malin Olsson (M)

Ledamöter Torbjörn Eriksson(KD)
Per Svenberg (S)

Gun Lusth (M)
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